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KALLELSE
2021-06-01

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje
Kallas härmed till sammanträde onsdagen den 9 juni 2021 kl. 10.00.
Sammanträdet kommer att genomföras via Microsoft Teams. Enbart ordförande, förbundsdirektör, direktionssekreterare, digitaliseringsstrateg och
registrator kommer att närvara fysiskt i Norrtäljesalen.
Möteslänk till sammanträdet skickas till direktionens förtroendevalda,
politiska sekreterare och tjänstemän.
Nedanstående ärenden kommer att behandlas vid direktionens sammanträde:
Ärenden
1. Val av justerare samt tid och plats för justering
Dnr 4082
Justering den 16 juni 2021 kl. 09.00.
2. Godkännande av dagordning
Dnr 4083
3. Beslut om inrättande av individutskott
Dnr 2021-000025 006

Föredragning
Henrik Hagblom
Kompletteras

4. Beslut om val av ledamöter och ersättare till individutskottet
Dnr 2021-000185 006
5. Beslut om villkorat aktieägartillskott till Tiohundra AB
Dnr 2021-000147 042
6. Beslut om godkännande av ansökan enligt LOV särskilt boende
Dnr 2021-000131 739
7. Beslut om godkännande av ansökan förändrat uppdrag vårdval
specialiserad fysioterapi
Dnr 2021-000119 771

Föredragning
Ulrika Elg

8. Beslut om avtalsuppföljning 2020
Dnr 2021-000052 739

Föredragning
Camilla Gustavsson
och avtalsansvariga

9. Yttrande över remiss Strategi för psykisk hälsa och välbefinnande
Dnr 2021-000125 106

Föredragning
Sara Andersson
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Ärenden
10. Yttrande över remiss Riktlinjer för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare
Dnr 2021-000139 106
11. Yttrande över remiss Informationsöverföring inom vård och
omsorg (SOU 2021:4)
Dnr 2021-000042 106

Föredragning
Simon Claesson

12. Yttrande över remiss Forsknings-, utbildnings- och
utvecklingsstrategi
Dnr 2021-000118 106
13. Yttrande över remiss Folkhälsopolicy
Dnr 2021-000126 106

Föredragning
Camilla Gustavsson

14. Svar på skrivelse angående fria arbetsskor till personal inom
äldreomsorgen
Dnr 2021-000155 739
15. Information om pilotkommunsmedverkan Strategi för psykisk hälsa Föredragning
och välbefinnande
Sofie Ahlholm,
Dnr 2021-000203 771
folkhälsostrateg,
Norrtälje kommun och
Fredrik Lindencrona,
projektledare
Region Stockholm.
16. Information om beläggning på äldreboenden
Dnr 2021-000157 739
17. Information om situationen med anledning av covid-19
Dnr 5095 739

Föredragning
Maria Johansson

18. Förvaltningen informerar
Dnr 4084 739

Föredragning
Maria Johansson

19. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 4086 739
20. Meddelanden
Dnr 4085 739

Återbud till sammanträdet meddelas till direktionssekreterare Magnus
Blomdahl via e-post: magnus.blomdahl@norrtalje.se

Olle Reichenberg
Ordförande
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Datum: 2021-05-18
Dnr: 2021-000185 006

Avdelningschef Henrik Hagblom

Direktionen 2021-06-09

Beslut om val av ledamöter och ersättare till
individutskottet
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
beslutar att till individutskott utse följande ledamöter och ersättare:

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
I ärendet Beslut om att inrätta ett individutskott till direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje dnr: 2021-000025 006 föreslås att
direktionen inrättar ett individutskott. Om så beslutas behöver val av ledamöter
och ersättare förrättas, i enlighet med den arbetsordning för individutskottet som
därmed fastställts.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Datum: 2021-04-23
Dnr: 2021-000147 042

Avdelningschef Henrik Hagblom

Direktionen 2021-06-09

Beslut om villkorat aktieägartillskott till Tiohundra AB
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att tillföra Tiohundra AB 49,4 miljoner kronor som villkorat
aktieägartillskott.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att delegera till direktionens ordförande att teckna avtal om villkorat
aktieägartillskott med Tiohundra AB.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes (KSON:s) har två medlemmar – fullmäktige i Region Stockholm och Norrtälje kommun. Dessa har
beslutat att tillföra 49,4 miljoner kronor till KSON, att användas till villkorat
aktieägartillskott i Tiohundra AB. Av tillskottet tillför Region Stockholm
43,0 miljoner kronor beslutat 2021-03-23 § 39) och Norrtälje kommun
6,4 miljoner kronor beslutat 2021-02-22 § 8. Villkorade aktieägartillskott regleras i
avtal mellan direktionen och bolaget, vars tecknande föreslås delegeras till
direktionens ordförande.
Bilagor
Avtal om villkorat aktieägartillskott.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Avtal om villkorat aktieägartillskott
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (222000-1891), nedan kallat KSON, äger
samtliga aktier i Tiohundra AB (556595-7395), nedan kallat bolaget.
KSON lämnar härmed ett villkorat aktieägartillskott till bolaget om SEK 49 400 000.
KSON som ägare äger rätt att erhålla återbetalning av detta aktieägartillskott ur bolagets
disponibla vinstmedel, i enlighet med reglerna om vinstutdelning i aktiebolagslagen.
Detta avtal är oåterkallelig och ska vara underkastad svensk lag.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav KSON och bolaget erhållit var sitt.
Norrtälje 2021-06För KSON

Norrtälje 2020-06-XX
För bolaget

Olle Reichenberg

Leif Karnström

Direktionens ordförande

Styrelsens ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-04-29
Dnr: 2021-000131-739

Handläggare: Mona Larsson
Direktionen 2021-06-09

Beslut om godkännande av ansökan enligt
LOV särskilt boende
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att villkorat godkänna Humana Omsorg AB, som utförare inom
Lagen om valfrihet (LOV) särskilt boende för äldre. Ansökan avser Humana
Norrtälje Östhamra.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att delegera till förbundsdirektör att teckna avtal med utföraren, under
förutsättning att utföraren senast vid driftstart uppfyller de villkor som
föreskrivits i samband med förvaltningens granskningsprocess.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Humana Omsorg AB med organisationsnummer 556749-0007, inkom den 6 april
2021 med en ansökan om att bli utförare inom LOV särskilt boende för äldre i
Norrtälje kommun. Sökanden önskar starta verksamhet den 1 september 2021.
Boendet, Humana Norrtälje Östhamra kommer att ha totalt 60 platser varav 30
för personer med demenssjukdom.
Granskningen av ansökan har skett enligt förvaltningens rutiner. Utifrån
granskningens resultat bedömer förvaltningen att sökanden vid tidpunkten för
driftstart kommer att kunna uppfylla samtliga krav i upphandlingsvillkoren. Då
sökanden ännu inte kunnat uppvisa samtlig erforderlig dokumentation föreslås
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att
godkänna Humana Omsorg AB med villkoren att de innan driftstart ska ha
skickat in dokumentation som styrker tillstånd från Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) samt kopia på avtal med läkarorganisation som ska utföra läkarinsatser på det särskilda boendet för äldre.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Särskilt boende för äldre drivs enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem sedan
införandet i januari 2013. Alla sökande aktörer som uppfyller kraven i
upphandlingsvillkoren ska godkännas som utförare.
Humana Omsorg AB, med organisationsnummer 556749-0007, inkom den 6 april
2021 med en ansökan om att bli utförare inom LOV särskilt boende för äldre i
Norrtälje kommun. Sökanden önskar starta verksamhet den 1 september 2021.
Boendet, Humana Norrtälje Östhamra kommer att ha totalt 60 platser varav 30
för personer med demenssjukdom.
Humana Omsorg AB är ett helägt dotterbolag till Humana AB. Humana erbjuder
tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana Omsorg AB har varit
verksamma inom äldreomsorg sedan 2008 och driver idag 16 äldreboenden varav
elva på entreprenad och fem i egen regi. Humana Omsorg AB kommer att öppna
äldreboendet Humana Norrtälje hamn den 7 juni 2021.
Ansökan har granskats av förvaltningen. Granskningen har bestått av att
kompletterande dokument har begärts in, en ekonomisk prövning har gjorts och
dialog har förts med representanter för sökanden. Granskningsgruppen har
bestått av strategiska kvalitetsutvecklare med ansvar för särskilda boenden för
äldre, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt gruppledare och boendesamordnare
på avdelningen för service och omsorg.
Ekonomisk konsekvens
Efterfrågan av plats inom särskilt boende styr till stor del kostnaderna då insatsen
är behovsbedömd och kräver biståndsbeslut. I Norrtälje kommun kommer det
dock, enligt beskrivning i informationsärende presenterat för direktionen vid
sammanträde den 10 februari 2021, § 20 att under några år uppstå en
överkapacitet av platser. Detta kan medföra att kostnaderna för insatsen särskilt
boende för äldre ökar på grund av tomställda platser med uteblivna hyresintäkter
som följd.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Uppdraget i upphandlingsvillkoren innebär att utförarna har ett sammanhållet
ansvar för insatser som ges inom ramen för uppdraget.
Utföraren ska följa de överenskommelser om samverkan som träffats mellan
beställaren, Region Stockholm och andra aktörer inom hälso- och sjukvården.
Utföraren ska i förekommande fall upprätta egna överenskommelser och rutiner
för samarbetet med andra vårdgivare som är nödvändiga för att kunna tillgodose
de boendes behov.
För att motverka isolering och för att tillgodose den enskildes sociala och
kulturella behov eftersträvas en nära dialog med anhöriga och samarbete med
frivilligorganisationer, pensionärsföreningar och studieförbund. Anhörigträffar ska
anordnas regelbundet vid minst två tillfällen per år.

Intern
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I syfte att skapa en välfungerande helhet av insatser för den enskilde, krävs att
utföraren samverkar med andra utförare som finns runt den enskilde. Exempel på
samverkanspartners är husläkarmottagningar, geriatriska vårdgivare samt apotek.
All samverkan förutsätter att den enskilde ger sitt samtycke.
Uppdraget omfattar omsorg samt hälso- och sjukvård till och med läkarnivå vilket
förväntas skapa en sammanhållen vård och omsorg för den enskilde.
Barnperspektiv
Förslaget till beslut har ingen eller mycket liten påverkan på barn och unga ur ett
barnperspektiv.
Förvaltningens synpunkter
Syftena med ett valfrihetssystem inom vård och omsorg är främst att öka de
enskildas inflytande över sina insatser och att stimulera kvalitet genom konkurrens
mellan utförare. Med dessa utgångspunkter är det positivt att fler aktörer väljer att
starta verksamhet i Norrtälje kommun.
Granskningen av ansökan har skett enligt förvaltningens rutiner. Utifrån
granskningens resultat bedömer förvaltningen att sökanden vid tidpunkten för
driftstart kommer att kunna uppfylla samtliga krav i upphandlingsvillkoren. Då
sökanden ännu inte kunnat uppvisa samtlig erforderlig dokumentation föreslås
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att
godkänna Humana Omsorg AB med följande två villkor:
1. Sökanden behöver innan tidpunkten för driftstart skicka in tillstånd från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
2. Sökanden behöver innan tidpunkten för driftstart skicka in undertecknat
avtal med läkarorganisation som enligt upphandlingsvillkoren ska utföra
läkarinsatser på det särskilda boendet för äldre.
Bilagor
1. Upphandlingsdokument enligt LOV särskilt boende för äldre
2. Ansökan del 1
3. Ansökan del 2.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Humana Omsorg AB (info@humana.se)
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UPPHANDLINGSDOKUMENT ENLIGT LOV

Särskilt boende för äldre

Valfrihetssystem i Norrtälje
Gäller från och med 2021-05-01
Dnr: 2020-000308-739
Godkänd av direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
i Norrtälje den 10 februari 2021
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1 Inledning
Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje (KSON) bildades
2016. KSON ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller den
hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, som framgår av gällande förbundsordning. Förbundsmedlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun. Syftet med
kommunalförbundet är att utveckla och fördjupa förbundsmedlemmarnas
samarbete och samordna de gemensamma resurserna för Norrtäljes invånare genom innovativa samarbeten för att uppnå samordnings- och effektivitetsvinster.

1.1 Norrtäljemodellen
Norrtäljemodellen är en permanentning och vidareutveckling av Tiohundraprojektet, som startades 2006 av Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) och Norrtälje kommun. Det innebär en unik samverkansmodell kring hälso- och sjukvård och omsorg, med en huvudman istället för två.
De olika aktörernas samverkan bygger på väl fungerande arbetsflöden och
vård- och omsorgsprocesser som bidrar till att insatser upplevs som en helhet av den enskilde, i enlighet med Norrtäljemodellen.

1.2 Sammanhållen hälso- och sjukvård och omsorg i
Norrtälje
All hälso- och sjukvård och omsorg som erbjuds invånarna i Norrtälje ska
ha invånarnas livskvalitet i fokus. Den sammanhållna hälso- och sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av kvalitet, tillgänglighet och innovation, samt effektivt resursutnyttjande. Aktörerna ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv.
Utföraren ska verka för att åstadkomma en sammanhållen hälso- och sjukvård och omsorg där olika aktörer samarbetar med utgångspunkt i varje enskild individs behov, resurser och delaktighet. Arbetsflöden och vård- och
omsorgsprocesser ska bidra till att insatser upplevs som en helhet av invånaren.
Arbetssätten ska utmärkas av ett personcentrerat förhållningssätt och alla
aktörer har därvid ett ansvar att verka för att göra den enskilde individen
delaktig i sin vård och omsorg.
Utföraren ska bedriva verksamhet både inom kommunens och regionens
ansvarsområden, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att
därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten.
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1.3 Finskt förvaltningsområde
Norrtälje kommun ingår sedan 1 januari 2012 i finskt förvaltningsområde.
Det innebär bland att äldreomsorgen som kommunen erbjuder, helt eller
till en väsentlig del ska erbjudas på finska. Kommuninvånarna har även rätt
att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i
enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare. Utföraren ska tillgodose
de rättigheter som följer av lagen.

1.4 Valfrihetssystem
Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje har sedan tidigare
beslutat att införa valfrihetssystem inom Särskilt boende för äldre. Syftet
med valfrihetssystem är att stärka kundens ställning med ökade möjligheter
att fritt välja utförare och att tillgängligheten till vården och omsorgen ska
öka.
Ett ickevalsaternativ ska finnas enligt LOV 9 kap. 2§ för den som inte vill eller kan välja utförare själv. Ickevalsalternativet innebär i Norrtälje kommun
att kunden erbjuds första tillgängliga plats inom ett särskilt boende för den
egna målgruppen. Om det finns fler tillgängliga platser gäller närhetsprincipen, det vill säga erbjudande om det särskilda boendet som ligger närmast
kundens hemadress.
Valfrihetssystemet införs enligt lag om valfrihetssystem, LOV, med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, org. Nr. 222000-1891,
(beställaren) som upphandlade myndighet.
Med en fri etablering inom valfrihetssystemet avses mångfalden av utförare
öka. Valfrihetssystemet ska ge alla sökande samma villkor och konkurrensneutralitet ska råda. Avtal tecknas med alla sökande som uppfyller de
krav som anges i detta underlag.
Sökande som har godtagbara skäl att inte kunna lämna samtliga efterfrågade uppgifter kan komma att beviljas ett villkorat godkännande. I ansökan
ska anges om sådant villkorat godkännande söks, orsaken till detta och en
tidsplan för när utelämnade uppgifter/intyg kommer att lämnas. Om beslut
fattas att medge villkorat godkännande underrättas sökanden om detta. Sökanden ska därefter inom den tidsram som anges inlämna återstående uppgifter/intyg.
Upphandlingsdokumentet består av tio delar:
1. Denna inledning
2. Anvisningar för inlämnande av ansökan
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3. Ansökan om att bli godkänd utförare av särskilt boende för äldre i
Norrtälje kommun
4. Villkor för godkännande att teckna avtal
5. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem
6. Ersättningsvillkor
7. Specifik uppdragsbeskrivning
8. Årlig uppföljning
9. Informationshantering
10. Allmänna villkor
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2 Anvisningar för inlämnande av ansökan
2.1 Ansökningshandlingar
Ansökan

Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få bedriva vård
och omsorg inom Särskilt boende för äldre. Ansökan sker genom att ansökningsblanketten tillsammans med övriga begärda handlingar lämnas in till
beställaren.
Adress

Ansökan insänds till:
Registrator
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje
Ange Särskilt boende för äldre på kuvertet.
Svenska språket

Ansökan och bilagor ska vara på svenska språket.
Öppen ansökningstid

Ansökningstiden är öppen vilket innebär att det inte finns en sista dag som
ansökan ska vara inlämnad, utan ansökan kan lämnas fram till dess valfrihetssystemet upphör.
Godkännandekrav

För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga krav och övriga villkor
som anges i upphandlingsdokument vara uppfyllda.
Ej komplett ansökan

Om ansökan inte är komplett ifylld, begärda underlag saknas eller om sökanden inte lämnar av beställaren begärda kompletteringar kan handläggningstiden förlängas eller ansökan avslås.
Fel i ansökan

Fel i ansökan får rättas. Sökanden ska utan dröjsmål lämna de kompletteringar av ansökan som beställaren efterfrågar.
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Offentlig handling

Inkommen ansökan är som regel en offentlig handling. Om inte sökanden
anger annat kommer beställaren att tolka det som att inte någon information i ansökan omfattas av sekretess. Om sökanden anser att någon del i ansökan ska omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras.
Det ska anges på vilka grunder sekretess anses föreligga. Beställaren kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av
huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess.

2.2 Beslutsordning
Beslut

Handläggning av inkommen ansökan påbörjas omgående. När handläggning är klar fattar direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje vid nästkommande direktionssammanträde. Beslut kommer att meddelas efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutsordning

Beslut om ansökan ska godkännas fattas av direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
Ingående av avtal

Om ansökan godkänts upprättar beställaren ett avtal som sänds till sökanden. Detta ska ske utan dröjsmål efter det att beslut om godkännande vunnit laga kraft.
Villkorat godkännande

Beställaren kan meddela villkorat godkännande som innebär att sökanden
åläggs att vidta åtgärder för att bli godkänd. När beställaren kontrollerat att
begärd åtgärd vidtagits, blir sökanden godkänd och avtal upprättas.
Ansökan om rättelse

Om sökanden inte har godkänts och anser att beställarens beslut är felaktigt, har denne möjlighet att ansöka om rättelse av beslutet. Sådan ansökan
om rättelse, med begäran om vilken ändring som yrkas, ska inom tre veckor
skriftligen lämnas till Förvaltningsrätten i Uppsala.
Ny ansökan

Sökande som inte godkänts av direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kan tidigast sex (6) månader efter beslutet ansöka på nytt.
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2.3 Underlag för beställarens bedömning av sökande
Beskrivning av ägarförhållanden

Sökanden ska beskriva verksamhetens ägarförhållanden, oavsett vilken associationsform som gäller eller avses gälla.
Befintliga företag

Beställaren inhämtar via kreditupplysningsföretag och på andra sätt officiell information om sökandens ekonomiska förutsättningar. Om sökanden
önskar åberopa andra uppgifter ska dessa bifogas ansökan.
Nybildade företag och företag under bildande

Sökande som har ett nystartat företag eller ett företag under bildande ska
bifoga dokumentation som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas
genom att redovisa aktiekapital eller tillgångar samt uppvisa en bankgaranti eller motsvarande finansiell säkerhet.
Sökande som har ett nystartat företag eller ett företag under bildande ska ta
fram en affärsplan och lämna en kopia till beställaren.
För aktiebolag under bildande gäller att aktiebolaget ska vara bildat innan
avtal tecknas.
Till ansökan ska bifogas en presentation av företaget samt intyg som styrker
krav på erfarenhet.
Utländska företag

Utländsk sökande ska bifoga dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar.
Ekonomisk stabilitet

Dokumentation som styrker företagets kreditvärdighet ska bifogas ansökan.
Utdrag ur belastningsregistret

Sökanden ska om beställaren så begär lämna utdrag ur belastningsregistret
för företrädare för sökanden.
Inspektionen för vård och omsorgs tillstånd

Enligt 7 kapitlet 1 § SoL krävs tillstånd för särskild boendeform. Tillstånd
från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska därför bifogas ansökan.
Driftstart

I ansökan ska anges från och med vilken dag verksamheten kommer att bedrivas (driftstart).
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Verksamhetsbeskrivning

I ansökan ska beskrivas hur verksamheten kommer att bedrivas och hur det
säkerställs att avtalet i alla dess delar kommer att uppfyllas från driftstart.
Bemanning

I ansökan ska anges att verksamheten kommer att bemannas med personal
som har den kompetens som krävs för att utföra uppdraget. Tätshetschema
ska bifogas ansökan.
Verksamhetschef samt biträdande verksamhetschef

I ansökan ska redovisas hur verksamhetschef och biträdande verksamhetschef kommer att rekryteras. Om det när ansökan inlämnas är klart vilka
som kommer att bli chefer anges dessa. För de befintliga eller tilltänkta cheferna ska förteckning över relevanta erfarenheter, kopior på utbildningsbevis och andra liknande handlingar bifogas.
Läkarinsatser

Till ansökan ska bifogas intyg som styrker på vilket sätt uppdraget Läkare
vid äldreboendet ska tillgodoses.
Verksamhetens lokalisering

Verksamheten ska vara belägen i Norrtälje kommun.
I ansökan ska anges i vilken eller vilka lokaler verksamheten kommer att
bedrivas.
Fastigheten, byggnationerna och utemiljön ska uppfylla samtliga myndighetskrav som ställs på ett vård- och omsorgsboende.
Intygande

Med sin underskrift intygar sökanden att:


beskrivningar och dokument som efterfrågas i ansökan bifogas,



hela avtalet kan uppfyllas från driftstart,



verksamheten bemannas med personal med den kompetens och i
den omfattning som krävs,



Sökanden accepterar att beställaren cirka två veckor före driftstart
genomför ett möte inför driftstart. Vid detta möte kommer beställaren att följa upp att sökanden vidtagit de åtgärder som behövs för
att verksamheten ska kunna starta vid driftstart. Om beställaren bedömer att sökanden inte kommer att klara att driva verksamheten
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enligt avtalet från driftstart har beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten eller säga upp avtalet till förtida
upphörande.
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3 Ansökan om att bli godkänd utförare av
särskilt boende för äldre i Norrtälje
kommun
Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag inom
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes valfrihetssystem.
Undertecknad förbinder sig att utföra uppdraget enligt det upphandlingsdokument och de avtalsvillkor som anges.
Undertecknad försäkrar att de personer som har väsentligt inflytande i företaget, inte är föremål för näringsförbud, inte är dömda för brott avseende
yrkesutövning, inte gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen,
inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
När ansökan lämnas in innebär det att Kommunalförbundet Sjukvård och
Omsorg i Norrtälje behandlar de personuppgifter som finns i ansökan.
Läs mer om vad det innebär på norrtalje.se/personuppgifter.

3.1 Information om den sökande och underskrift
Boendets namn

Företagets namn

Företagsform

Organisationsnummer

Adress

Telefon

Fax

E-post
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Bankgiro eller PlusGiro

Kontaktperson för ansökan

Telefon

E-post

3.2 Målgrupp
Äldre med demenssjukdomar

Äldre med behov av service och omvårdnad

3.3 Fakta om boendet
Boendets namn

Adress

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

Verksamhetschef

E-post

Telefon

Boendets kontaktperson

E-post

Telefon
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Antal rum/lägenheter

Antal platser demens

Antal platser service och omvårdnad

3.4 Beräknade kostnader
Hyreskostnad

Eventuellt övriga tjänster

3.5 Önskemål om driftstart
Datum

3.6 Underskrift
Sökanden intygar genom firmatecknares underskrift att samtliga ställda
krav i upphandlingsdokument kommer att uppfyllas från och med driftstart.
Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Datum för ansökan

Ansökan skickas till:
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Registrator
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje
Ange Särskilt boende för äldre på kuvertet.
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4 Villkor för godkännande att teckna avtal
För att få bedriva vård och omsorg inom ett område som Kommunalförbundet Sjukvård och 0msorg i Norrtälje beslutat att upphandla enligt lagen om
valfrihetssystem, krävs att ansökan godkänts av beställaren.
Sökanden ska uppfylla följande krav för att ansökan ska godkännas.

4.1 Ansökan
Handlingar

Sökanden ska fylla i ansökan enligt de anvisningar beställaren lämnar. De
intyg, handlingar och andra underlag beställaren begär ska inlämnas inom
de tidsramar beställaren anger.
Skäl för att inte godkännas

Sökanden kommer inte att godkännas om:


Ansökan inte är komplett ifylld



Begärda handlingar och intyg saknas



Begärda kompletteringar inte lämnas

4.2 Ekonomisk stabilitet
Ekonomiska förutsättningar

Sökanden ska ha ekonomisk stabilitet och ekonomiska förutsättningar att
fullgöra avtalet med beställaren. Sökanden skall vara godkänd för F-skatt.
Beställarens bedömning av huruvida en sökande ska godkännas kommer
att ske utifrån sökandens finansiella och ekonomiska ställning (förmåga att
fullfölja ett avtal av denna omfattning). En helhetsbedömning kommer att
ske bland annat genom kreditupplysning.
Skäl för att inte godkännas

Sökanden kommer inte att godkännas om:


sökanden har en låg kreditvärdighet enligt kreditupplysningen och
beställaren bedömer att det kan påverka sökandens förmåga att
driva verksamheten,



sökanden inte kan uppvisa kravställd bankgaranti eller motsvarande
finansiell säkerhet,
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sökanden med en nystartad verksamhet inte kan redovisa en ekonomisk stabilitet som krävs för att driva verksamheten, eller inte har
erforderliga ekonomiska garantier,



sökanden på beställarens begäran inte kan redovisa en ekonomisk
plan som beställaren bedömer visar på förutsättningar att bedriva
verksamheten under de två första verksamhetsåren, eller



sökanden riskerar att inställa sina betalningar, inleda ackordsförhandlingar, träda i likvidation eller om fara för obestånd föreligger.

Sökanden kan komma att inte godkännas om:


sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden har några obetalda skulder avseende inbetalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter eller annat,



sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden har haft upprepade tidigare, nu inbetalda, skulder avseende inbetalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter eller annat,



sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden har varit inblandad i flera tidigare konkurser, eller



sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden har visat prov
på bristande seriositet i sin yrkes-/affärsverksamhet.

4.3 Verksamheten
Beskrivning av Verksamheten

Sökanden ska från och med driftstart utföra uppdraget i hela dess omfattning. Beställaren kommer att göra sin bedömning av om sökanden kan antas uppfylla dessa krav utifrån de beskrivningar sökanden lämnar i sin ansökan. Beställaren kommer även att ta hänsyn till erfarenheter av hur sökanden utfört tidigare uppdrag. Beställaren kan begära att få träffa sökanden för att få en muntlig redovisning av hur sökanden kommer att utföra
uppdraget. En sådan muntlig redovisning kan komma att ingå i beställarens
bedömning av ansökan.
Skäl för att inte godkännas

Sökanden kommer inte att godkännas om:


Beställaren bedömer att verksamheten inte kommer att bedrivas i
sin helhet enligt avtalet,
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Beställaren bedömer att Verksamheten inte kommer att bedrivas
med en kvalitet motsvarande de krav som avtalet anger,



Verksamheten inte kommer att bemannas med den kompetens och i
den omfattning avtalet anger,



Sökanden inte åtar sig att ingå och följa det Vårdavtal enligt lag om
valfrihetssystem som hör till valfrihetsområdet,



Sökanden inte kan visa att denne har tillgång till lokaler anpassade
för att driva verksamheten inom Norrtälje kommun,



Sökanden inte kan visa att denne har tillgång till den utrustning
som krävs för att bedriva verksamheten,



Sökanden saknar erforderliga tillstånd för att bedriva verksamheten, eller



Beställaren av annan anledning bedömer att sökanden saknar förutsättningar att bedriva verksamheten.

4.4 Övriga villkor
Omständigheter som medför att sökanden inte godkänns

Sökanden kommer inte att godkännas om:


Sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden har gjort sig
skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och beställaren kan visa
detta,



Sökanden eller företrädare för sökanden är försatt i, alternativt är
föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande eller tills vidare har inställt
sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,



Sökanden inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land sökanden är registrerad i,



Sökanden, dess företrädare, verksamhetschef eller annan person i
ledande ställning, enligt lagakraftvunnen dom, är dömd för brott
mot person inom ramen för sin yrkesutövning eller dömd för annat
brott eller är föremål för utredning av brott ägnat att allvarligt rubba
förtroendet för hälso-, sjukvården och omsorgen eller utförarens
förmåga att fullgöra uppdraget,
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Sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft
uppdrag åt beställaren eller annan uppdragsgivare som denne uppdragsgivare till följd av brister i sökandens agerande sagt upp i förtid,



Beställaren eller annan myndighet genomför en utredning om allvarliga brister i verksamhet som sökanden har i annat uppdrag, eller



Sökanden i något väsentligt hänseende har underlåtit att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts
av beställaren.

Genom att behörig företrädare undertecknar ansökan intygar sökanden att
förhållanden under ovanstående punkter inte föreligger vid ansökningstillfället.
Tidigare brister

Beställaren äger inte rätt att avslå en ansökan med hänvisning till brister
som ligger mer än fem år tillbaka i tiden, om inte synnerliga skäl föreligger.
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Mellan
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, organisationsnummer 222000-1891, (”beställaren”)
och
(ange utförarens namn), organisationsnummer (ange nummer),
(”utföraren”),
har slutits följande

5 Avtal enligt lagen om valfrihetssystem
5.1 Avtalets omfattning och förutsättningar
Avtalets omfattning

I detta avtal regleras utförarens bedrivande av Särskilt boende för äldre
(uppdraget) vid: [ange namn och adress för boendet].
Avtalet består av detta avtal och upphandlingsdokumentet i sin helhet.

5.2 Avtalet
Båda parter förbinder sig att följa gällande villkor i avtalet. Om det förekommer motstridiga villkor i avtalets olika delar ska handlingarna tolkas i
följande ordning:
1. Detta avtal
2. Ersättningsvillkor
3. Specifik uppdragsbeskrivning
4. Årlig uppföljning
5. Uppföljningsbilaga
6. Informationshantering
7. Villkor för godkännande att teckna avtal
8. Allmänna villkor
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5.3 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med [ange datum] och tills vidare med 12 månaders
uppsägningstid från båda parters sida.
Utförande av uppdraget inleds vid driftstarten. Driftstart för detta avtal är
den [ange datum]. Före driftstarten äger utföraren inte rätt att utföra tjänster enligt detta avtal.
Förkortad avtalsperiod i visst fall

Oaktat vad som stadgas ovan om avtalsperiod och uppsägningstid, gäller
följande:
För det fall avtalet tecknas efter det att beställaren sagt upp samtliga andra
avtal inom valfrihetsområdet från en och samma tidpunkt, upphör även
detta avtal vid denna tidpunkt. Bestämmelsen innebär att avtalet i sådana
fall får en kortare avtalsperiod än 12 månader.

5.4 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos utföraren eller hos
utförarens eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till
beställaren. På begäran av beställaren ska utföraren lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om utförarens framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Beställaren ska därefter pröva om avtalet ska fortsätta att gälla eller om avtalet ska sägas upp. Beställaren kommer bland annat att värdera om utföraren med de nya ägarförhållandena uppfyller kraven för godkännande för att teckna avtal. Beställaren ska skriftligen meddela utföraren om sitt beslut avseende avtalets fortsatta giltighet.

5.5 Överlåtelse
Ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta avtalet eller någon
rättighet eller skyldighet enligt avtalet utan den andra partens skriftliga
samtycke.

5.6 Brister i utförandet och sanktioner
Beställaren följer att utföraren uppfyller sitt åtagande och vidmakthåller
den kvalitet i utförande av uppdraget som följer av avtalet. Uppföljningen
sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och revisioner samt om utföraren följer gällande författningar och regler. Om beställaren konstaterar att utföraren brister i utförandet kan beställaren vidta
sanktioner mot utföraren. Beroende på bristens allvarlighet tillämpas olika
sanktioner.
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Utförarens åsidosättande av skyldigheter – rättelse, vite
och innehållande av ersättning

Om utföraren brister i sitt sätt att utföra uppdraget kan beställaren tilldelas
utföraren en skriftlig varning. Av varningen ska framgå när bristen ska vara
åtgärdad. Om bristen inte är åtgärdad vid angiven tidpunkt äger beställaren
rätt att innehålla upp till fem procent av ersättningen för varje månad tills
dess brist är åtgärdad. När bristen är åtgärdad utbetalar beställaren 80 procent av den innehållna ersättningen.

5.7 Förtida upphörande
Beställarens rätt till uppsägning av hela eller delar av
avtalet till omedelbart upphörande

Beställaren har rätt att säga upp avtalet om utföraren i väsentligt hänseende
åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse efter tilldelad varning.
Uppsägning ska alltid ske skriftligen.
Exempel på väsentligt åsidosättande av skyldigheter enligt avtalet kan vara
att:
a) Utföraren har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller har
dömts för brott avseende yrkesutövning eller annat brott som allvarligt skadar förtroendet för vården och omsorgen,
b) allvarliga risker för kundsäkerheten föreligger,
e) Utföraren vid upprepade tillfällen inte erlagt socialförsäkringsavgifter eller skatter,
f) Utföraren vid upprepade tillfällen fått skriftliga varningar från beställaren på grund av åsidosättande av skyldigheter enligt avtalet utan att bristerna avhjälpts på tillfredsställande sätt,
h) Utföraren väsentligt åsidosätter bestämmelser i gällande lagar, förordningar eller föreskrifter,
i) Utföraren saknar tillstånd som krävs för att utföra uppdraget,
j) Utföraren kommit på obestånd, inställt sina betalningar, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation eller om fara för obestånd annars föreligger, eller
k) Utföraren agerar på ett sätt som riskerar att medföra att beställarens anseende som huvudman eller förtroendet för vården och omsorgen allvarligt
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skadas eller i övrigt agerar på ett sätt som medför att beställarens förtroende för utföraren allvarligt rubbas.
Skadestånd

Om avtalet sägs upp enligt 5.7.1 är utföraren skyldig att till beställaren utge
skadestånd för den skada denne lidit. Detta gäller dock inte vid Force majeure enligt 5.8.
Uppsägning efter anmaning

Var och en av parterna har rätt att säga upp avtalet om den andra parten
åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte inom 30 dagar vidtar
rättelse efter skriftlig anmaning från den första parten.
Andra grunder för uppsägning av hela avtalet till förtida
upphörande

a) I 5.8 regleras parts rätt att säga upp avtalet om befrielsegrund föreligger
enligt Force majeure
b) I 5.13 regleras utförarens rätt att säga upp avtalet efter däri angiven uppsägningstid i samband med beslutade ändringar
c) Om utföraren i väsentligt hänseende eller vid upprepade tillfällen brutit
mot reglerna om anställdas rätt till meddelarfrihet
d) Om ägarförhållandena hos utföraren eller hos dess moderföretag väsentligen förändrats och beställaren enligt 5.4 beslutar att inte godkänna den
nya ägaren
e) Om utföraren saknar uppdrag under en sammanhängande period av 12
månader
Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att
den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den
uppsägande parten.
Utförarens rätt till uppsägning av avtalet

Utföraren har rätt att säga upp avtalet om beställaren i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter.

5.8 Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse
enligt avtalet, om underlåtenheten har sin grund i krig, strejk, lockout,
brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan omständighet som

UPPHANDLINGSDOKUMENT VALFRIHETSSYSTEM
AVTAL ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM
SIDA

26 AV 56

35

ligger utanför ifrågavarande parts kontroll och omständigheten förhindrar
eller försenar fullgörandet av förpliktelsen (Befrielsegrund).
Part som påkallar Befrielsegrund enligt stycket ovan ska utan dröjsmål
skriftligen meddela den andra parten därom. Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av aktuell befrielsegrund.
Part ska återuppta fullgörandet av de förpliktelser som förhindrats eller försenats så snart det praktiskt kan ske. För det fall Befrielsegrunden varar
mer än två månader, har den andra parten rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.
Utföraren är skyldig att fortsätta utföra uppdraget under bl.a. kris- och katastrofläge enligt avtalet.

5.9 Kontaktpersoner
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan
dröjsmål.

5.10 Tillämplig lag och tvister
Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol med Norrtälje tingsrätt som första instans. Utföraren får inte avbryta eller uppskjuta
fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.

5.11 Efter avtalets upphörande
Utföraren ska vid avtalets upphörande samråda med beställaren kring respektive boende som bott på boendet och hantering av dess journalhandlingar. Utföraren är skyldig att samverka med andra utförare som kommer
att ta över utförarens ansvar.
Utföraren ska hantera journalhandlingar, arkivmaterial och annan information i sin verksamhet avseende uppdraget i enlighet med gällande författningar och regler.
Vid upphörande av uppdraget ska utföraren stå för samtliga kostnader som
är förenliga med avveckling av avtalet.
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5.12 Möte inför driftstart
Beställaren kommer cirka två veckor före driftstart att genomföra en uppföljning av om utföraren är färdig och förberedd att uppfylla kraven i avtalet. Uppföljningen kommer att ske hos utföraren. Utföraren ska delta i detta
möte.
Beställaren kommer vid detta möte att följa upp att utföraren vidtagit alla
åtgärder som behövs för att uppdraget ska kunna utföras enligt avtalet.
Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om en senare driftstart eller att
säga upp avtalet till förtida upphörande om beställaren bedömer att utföraren saknar förutsättningar att uppfylla kraven i avtalet från driftstart.
Utföraren äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av beställarens beslut. Beställaren äger rätt till ersättning från utföraren för kostnader
beställaren haft till följd av utförarens brister.

5.13 Ändringar i avtalet och avslutande av valfrihet
Beställaren har rätt att, genom politiskt beslut i direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje eller i enlighet med vid var tid
gällande delegationsordning, ändra villkor i avtalet eller avsluta Valfrihetssystemet. Så snart beställaren har fattat beslut om ändring av villkoren i avtalet ska beställaren skriftligen informera utföraren om dessa ändringar genom ett ändringsmeddelande. Om utföraren inte vill bli bunden av de ändrade villkoren, ska utföraren inom en tidsfrist på 60 dagar med undantag av
väsentliga ändringar i bilagan Informationshantering där tidsfristen är sex
månader – från den tidpunkt Ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligen
meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om beställaren inte mottagit ett sådant meddelande inom den angivna tidsfristen blir
utföraren bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast vid tidsfristens utgång.
Om utföraren meddelar beställaren att utföraren inte accepterar de ändrade
villkoren upphör avtalet att gälla 12 månader dagar efter utgången av tidsfristen. Under den återstående avtalsperioden gäller avtalet i sin lydelse
före ändringarna för utförare som inte accepterat villkoren.

5.14 Övrigt
Utföraren ska utföra uppdraget enligt avtalet som en självständig aktör och
äger inte rätt att företräda beställaren utöver vad som framgår av avtalet.
Parts försummelse att vid ett eller flera tillfällen göra gällande rättighet enligt avtalet eller att påtala förhållande som är hänförligt till avtalet innebär
inte att part avstått från rätten att vid senare tillfälle göra gällande eller påtala rättighet eller förhållande av ifrågavarande slag.
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Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar
någon av parterna äger denna part rätt till skälig jämkning av avtalet.

5.15 Mervärdesskatt (moms)
Parterna är eniga om att uppdraget i sin helhet utgör sådan sjukvård och
social omsorg som undantas från momsplikt enligt 3 kapitlet 4 § mervärdesskattelagen (1994:200). Ingen moms utgår därför på ersättningen för
uppdraget. För det fall behörig domstol genom lagakraftvunnet beslut anser
att hela eller delar av uppdraget inte omfattas av 3 kapitlet 4 § mervärdesskattelagen eller annan relevant undantagsbestämmelse i samma lag,
har utföraren mot utställande av faktura rätt till moms på ersättning som är
hänförlig till de delar av uppdraget som av domstol bedömts som
momspliktiga. Vad som här har sagts ska äga tillämpning på ersättningar
som utgått från driftstart. Det åligger utföraren att snarast möjligt delge beställaren föreliggande domstolsbeslut.
I det fall beställaren fått del av lagakraftvunnet domstolsbeslut, som avser
annan utförare med vilken motsvarande avtal inom Kundvalet tecknats, och
varmed hela eller delar av de tjänster som omfattas av uppdraget bedömts
som momspliktiga, har beställaren rätt att för period från och med driftstart tillämpa samma förfarandesätt även på detta Vårdavtal.
************
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.

Norrtälje den 20 -

-

Ort

den 20 -

-

Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

_______________________

_______________________

NN
Förbundsdirektör

NN
Behörig firmatecknare
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6 Ersättningsvillkor
6.1 Allmänt
Ersättning som utges enligt denna bilaga ska täcka samtliga kostnader för
uppdragets utförande, om inte annat är särskilt föreskrivet.
Utförarens uppdrag som beskrivs i Specifik uppdragsbeskrivning utgör
grunden för utförarens rätt att fakturera enligt detta avtal.

6.2 Ersättning
Ersättningsmodellen

Ersättning för avropad plats betalas ut från och med inflyttningsdagen med
nedan angivna belopp där nivån avgörs av biståndshandläggare i samband
med biståndsbeslut.
Ersättningsmodellen består av tre nivåer:


Nivå 1, ersättning som utgår i samband med kunds avflyttning eller
dödsfall. Denna ersättning utgår fram till dess att ny kund flyttar in,
dock maximalt under 7 dagar



Nivå 2, vård- och omsorgsersättning



Nivå 3, vård- och omsorgsersättning för de med fastställd demensdiagnos



Nivå 4, ersättning vid parboende d.v.s. för make, maka eller tidigare
sammanboende utan beslut om särskilt boende
Ersättningsnivåer

Nivå

Ersättning kronor

1, reducerad ersättning

1 427 kr

2, vård och omsorgsersättning

1 907 kr

3, demensersättning

2 145 kr

4, ersättning för parboende

1 527 kr
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I ersättningen ingår samtliga kostnader för tjänsten utförande. Ingen annan
ersättning utgår.
Ersättningen inkluderar statlig momskompensation.

6.3 Prisjustering
Ersättningsnivåernas storlek beslutas av Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

6.4 Dröjsmålsränta och administrativa avgifter
Vid försenad betalning orsakad av beställaren betalas dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen (1975:635). Räntebelopp som understiger 300 kronor, expeditions-, fakturerings- påminnelse-, försenings- och andra avgifter accepteras inte.
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7 Specifik uppdragsbeskrivning
7.1 Målgrupp
Utföraren ska erbjuda vård, omsorg och service till personer som av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beviljats särskilt boende
enligt socialtjänstlagen.

7.2 Organisation
Bemanning

Utföraren ska säkerställa att verksamheten är bemannad dygnet runt, årets
alla dagar. Bemanningen ska vara tillräcklig för att säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård med hög patientsäkerhet, vilket innebär att
den enskilde utan dröjsmål ska kunna få stöd och hjälp dygnets alla timmar.
Verksamheten ska bemannas med omvårdnadspersonal, legitimerad sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut som ska
finnas på plats i verksamheten. Sjuksköterska ska finnas på plats dagtid årets alla dagar samt finnas tillgänglig övrig tid.
I uppdraget ingår läkarinsatser i särskilt boende. Utföraren ansvarar för att
upprätta avtal för läkarinsatserna.
Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef

Utföraren ska ha en utsedd verksamhetschef och biträdande verksamhetschef samt förse beställaren med deras CV. Information om byte av verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef ska delges beställaren.
Verksamhetschef ska ha relevant kompetens att organisera och driva särskilt boende med heldygnsomsorg för att leda och uppnå ställda krav på
kvaliteten i verksamheten.
Ansvarig verksamhetschef ska finnas på plats och ha angiven verksamhet
som arbetsställe. Biträdande verksamhetschef ska träda in vid verksamhetschefs frånvaro.
En verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen samt ersättare för
denna ska utses. Alla medarbetare ska känna till vem som har ledningsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen och vem som är dennes ersättare.
En skriftlig rutin för detta ska finnas. Verksamhetschef eller biträdande
verksamhetschef för boendet kan vara samma person som verksamhetschef
enligt hälso- och sjukvårdslagen.
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Kompetens och kompetensutveckling

Medarbetarna ska ha den kompetens som krävs för att utföra uppdraget.
Utföraren ska på ett systematiskt sätt arbeta för att de krav som ställs i Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre ska uppfyllas.
Av andelen tillsvidareanställd personal samt vikarier som anställs för en
sammanhängande tid om minst sex (6) månader ska vara minst åttio (80)
procent vara undersköterskor.
Utföraren ska erbjuda personal kontinuerlig handledning, fortbildning och
kompetensutveckling. Personal inom verksamheten ska ha en individuell
kompetensutvecklingsplan.
Utföraren ska säkerställa att sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut har erforderlig kompetens och giltig legitimation.
All personal ska genomgå utbildning i arbetstekniska hjälpmedel.
Uppdraget omfattar även utbildning och handledning av vård-och omsorgspersonal i ergonomi, förflyttningsteknik, hjälpmedel och rehabiliterande
förhållningssätt.
Samtlig personal ska ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva på det
svenska språket. För personal som behöver utveckla sina språkkunskaper i
svenska ska utföraren erbjuda särskilt stöd.
Elever och praktikanter

Utföraren ska kunna ta emot praktikanter, studerande och elever inom sin
verksamhet.
Tystnadsplikt och sekretess

Utföraren ska tillse att gällande författningar och regler om tystnadsplikt
och/eller sekretess följs. I utförarens ansvar ingår att säkerställa personalens kunskaper om detta regelverk samt att samtliga har undertecknat en
förbindelse om tystnadsplikt. Tystnadsplikt och sekretess gäller även efter
det att uppdraget har upphört.
Meddelarfrihet

Personalen ska omfattas av samma yttrande- och meddelarfrihet som kommun- och regionanställd personal. Meddelarfrihet gäller inte om det är frågan om uppgifter som avser enskilds personliga förhållanden om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.
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Ovanstående gäller även för eventuella underleverantörer.

7.3 Omsorg och service
Omsorg och service ska planeras och genomföras så att den enskildes självständighet respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses.
Utföraren ska stimulera den enskilde till kontakter utanför det egna boendet samt stödja den enskilde för att behålla en god livskvalitet.
Kraven ovan bygger på tillämpningen i socialtjänstlagen om att Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande (nationell värdegrund). Enligt de nationella
mål som antagits av Riksdagen ska ”äldre kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med
bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och
omsorg.”
För att uppnå lagstiftningens krav om värdigt liv och välbefinnande ska
vägledande för verksamheten vara:
Gott bemötande


Att personalen är lyhörd och empatisk i mötet med den äldre personen



Arbetet organiseras så att personalen får tillräcklig tid att lyssna till
och samtala med den äldre personen



Personalen är medveten om att den äldre personen befinner sig i en
beroendeställning och verkar för att bemötandet upplevs respektfullt

Respekt för privatliv och integritet


Personalen värnar om att den äldre personen får leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet



Personalen respekterar att den äldre personens bostad är dennes
hem



Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den äldre personen själv får bestämma om den kroppsliga omsorgen



Personalen visar diskretion i omsorgssituationer

Självbestämmande, delaktighet och individanpassning
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Personalen ger den äldre personen stöd i att upprätthålla sitt oberoende



Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den äldre personen kan påverka såväl innehållet i beslut om bistånd som hur insatserna genomförs



Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet
anpassas till den äldre personens behov, förut-sättningar och önskemål



Personalen har ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen
att föra fram sina åsikter och önskemål



Kommunikationen med den äldre personen anpassas till hens förutsättningar och behov



Samtal förs på ett språk som den äldre personen förstår och särskild
hänsyn tas till betydelsen av att få uttrycka sig på sitt modersmål



Personalen samarbetar med närstående när den äldre personen så
önskar

Insatser av god kvalitet


Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet



Det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet



Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt utvecklas och säkras

Trygghet


Personalen ska skapa förtroende och trygghet



Personalen värnar om att insatser genomförs på de tider och på det
sätt som man har kommit överens om



Personalen informerar den äldre personen inför förändringar



Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer kontinuitet i insatserna



Personalen uppmärksammar sådant som skapar oro eller ovisshet
hos den äldre personen och kommer överens om vad som ska göras
för att hen ska känna sig trygg
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Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att de insatser som
ges är lättillgängliga och att det är enkelt för den äldre personen att
komma i kontakt med ansvarig personal

Meningsfull tillvaro


Personalen beaktar den äldre personens behov av socialt innehåll i
insatserna



Personalen skapar förutsättningar för den äldre personen att uppleva en meningsfull tillvaro, alltifrån möjligheten att utöva någon fysiskt aktivitet till att hen kan leva enligt sin kultur, livsåskådning
och tro



Personalen bidrar till att stärka den äldre personens självkänsla och
tilltro till sin egen förmåga.
Aktiv och meningsfull tillvaro

Personalen ska ha ett individualiserat arbetssätt och skapa en meningsfullhet i vardagen utifrån den enskildes önskemål och behov. Boendet ska erbjuda vardagsnära aktiviteter och stimulans, sysselsättning och underhållning individuellt eller i grupp. Någon form av social aktivitet ska erbjudas
veckans alla dagar. Fysisk aktivitet, individuellt eller i grupp, i form av till
exempel styrke- och balansträning ska erbjudas minst två gånger per vecka.
Tid för utevistelse ska erbjudas dagligen.
Inflytande och delaktighet

Boendet ska skapa förutsättningar för den enskilde att vara med och bestämma i gemensamma frågor och påverka vilka aktiviteter som boendet
ska erbjuda.
Boråd ska arrangeras vid minst två tillfällen per år. Dagordning för borådet
ska finnas. Minnesanteckningar från mötet ska skrivas och anslås på allmän
anslagstavla.
Kontaktman

Alla som bor i äldreboendet ska ha en utsedd kontaktman. För kontaktmannaskapet ska finnas rutiner.
Kognitiv sjukdom/Demens

God omvårdnad av personer med demenssjukdom sjukdom kräver kunskaper om demenssjukdomar och om arbetsmetodik och förhållningssätt.
Allmänna råd, riktlinjer och vårdprogram ska följas. Forskning och utveckling inom området går ständigt framåt vilket ska återspeglas i verksam-

UPPHANDLINGSDOKUMENT VALFRIHETSSYSTEM
SPECIFIK UPPDRAGSBESKRIVNING
SIDA

36 AV 56

45

heten. För att inte påskynda sjukdomsutvecklingen och för att öka livskvaliteten ska personer med demenssjukdom ges möjlighet till anpassad rehabilitering när kroppsliga funktionshinder uppstår.
Parboende

Beställaren tillämpar parbogaranti genom att i möjligaste mån tillgodose
önskemål om parboende i samma lägenhet eller i varsin lägenhet i det särskilda boendet. Utföraren ska kunna erbjuda parboende i enlighet med beställarens riktlinjer.
Anhörigstöd

Utföraren ska samverka med anhöriga i det fall den enskilde önskar det.
Dokumentation

Utföraren är skyldig att dokumentera vård, omsorg och service utifrån socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens föreskrifter. Dokumentation kan göras i
det system beställaren tillhandahåller eller i valfritt system.
En genomförandeplan ska upprättas inom 14 dagar efter det att en enskild
flyttat in på boendet. Den enskilde ska vara delaktig i upprättandet av sin
genomförandeplan. Vid behov ska tolk anlitas. Av genomförandeplanen ska
framgå den enskildes behov och önskemål, målet med insatserna, hur de
ska utföras samt när de ska följas upp.
Ledsagare

Utföraren ska svara för att personal eller annan lämplig person vid behov
följer med den enskilde till sjukhus, läkare, tandläkare, frisör, inköp etc.
Andra individuella aktiviteter utanför boendet, med socialt eller kulturellt
syfte, kan utföras inom ramen för den enskildes egentid med sin kontaktman, i de fall utföraren tillämpar ett sådant arbetssätt.
Kost och måltider

Utföraren ska tillhandahålla näringsriktig heldygnskost, det vill säga frukost, lunch, middag och mellanmål. Tillgång till mellanmål ska finnas hela
dygnet. Specialkost, konsistensanpassad kost och näringspreparat ska tillhandahållas vid behov. Måltiderna ska serveras jämt fördelade över dygnet.
Nattfastan får inte överstiga 11 timmar.

Sjuksköterska och i vissa fall även dietist eller logoped bedömer individuella behov av specialkost, sondnäring och avvikelser gällande nutrition. Utföraren ska tillhandahålla och bekosta kosttillägg, berikningsprodukter och
sondmat, som den enskilde ordinerats. Läkemedel och läkemedelsnära produkter som behövs i samband med måltid bekostas av utföraren.
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Utföraren ansvarar för att personalen har tillräckliga kunskaper kring kostoch näringsfrågor och en säker livsmedelshantering i enlighet med gällande
regelverk.
Utföraren åtar sig att följa såväl lokala riktlinjer som nationella och regionala styrdokument om nutrition i ett led att förebygga och identifiera risk för
undernäring.
Kläder, textilier och tvätt

Utföraren ska svara för att den enskildes kläder, sänglinne, täcke och kuddar tvättas utan kostnad. Undantaget är kemtvätt. Tvätt och skötsel av textilier ska göras efter behov. Utföraren ansvarar för att det finns ett buffertförråd av sänglinne för akuta behov.
Tolk

När ett gemensamt språk saknas är professionell tolkhjälp ett nödvändigt
redskap för att båda parter ska kunna förvissa sig om att den information
som förmedlas blir ömsesidigt förstådd. Utföraren ansvarar för att vid behov anlita tolk och svarar även för tolkkostnader.
Privata medel

Den enskilde eller dennes företrädare ska om möjligt sköta hanteringen av
privata medel. Om de privata medlen hanteras av utföraren ska rutiner för
detta finnas. I rutinerna ska finnas skriftliga avtal om hantering av privata
medel mellan utförare och den enskilde.
Inflyttning

Utföraren planerar varje inflyttning tillsammans med enskild eller dennes
företrädare i samverkan med beställarens boendesamordnare och berörd
personal.
I samband med inflyttning ska den enskilde och eller dennes företrädare erbjudas ett inflyttningssamtal där relevant information ges. Informationen
ska vara både skriftlig och muntlig. Utföraren ska informera den enskilde
om vem som är kontaktperson, omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt
vilken läkarorganisation som är ansluten till boendet.
Utföraren ska vid behov kunna tillhandahålla hygienartiklar för en kortare
period efter flyttning, till dess att den enskilde hunnit införskaffa detta
själv. Utföraren ska också vid behov kunna låna ut handdukar och sängkläder tillfälligt.
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Förändring av omsorgs- och vårdbehov

Väsentliga förändringar i den enskildes omsorgs- och vårdbehov som bedöms föranleda en omprövning av beslutet ska meddelas i beställarens
verksamhetssystem.
Anmälan om ledig lägenhet

När en lägenhet blir ledig ska utföraren anmäla detta enligt beställarens rutin.
Insatsens upphörande

Utföraren ska inom ett dygn meddela enskilds dödsfall till beställaren.
Utföraren är skyldig att medverka till att utflyttning kan ske så snart som
möjligt för att bereda en ny person tillgång till en lägenhet.
God man och förvaltare

Utföraren ska ha god kännedom om vad det innebär att den enskilde har en
god man eller förvaltare. I samband med att den enskilde ska ansöka om
god man eller förvaltare ska utföraren vara den enskilde behjälplig i den
omfattning det behövs.
Om den enskilde bedöms vara i behov av god man eller förvaltare, ska utföraren anmäla detta till överförmyndaren.
Chef eller anställd hos utföraren kan inte ha uppdrag som god man eller
förvaltare för den enskilde.
Anmälan om missförhållanden i omsorgen

Socialstyrelsens föreskrift om Lex Sarah ska följas.
Utföraren ska i händelse av rapport om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden informera beställaren omgående.
Utföraren ska i händelse av Lex Sarah-anmälan till IVO informera beställaren omgående.

7.4 Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård, allmänna krav

Dessa kvalitetskrav gäller för vård och omsorg av enskilda, där beställaren
har hälso- och sjukvårdsansvar, enligt 12 kap. 1 § i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och genom avtal överlåter till annan utförare att verkställa det
som är beställarens ansvar.
Beställaren är i detta sammanhang huvudman enligt 2 kap. 2 § i HSL.
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Utföraren är i detta sammanhang vårdgivare enligt 2 kap. 3 § i HSL.
Rutiner för hur hälso- och sjukvårdsarbetet i verksamheten bedrivs ska finnas i utförarens ledningssystem. Rutinerna ska följa aktuella lagar, förordningar och föreskrifter gällande hälso- och sjukvård samt beställarens
MAS/MAR riktlinje.
Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet, hålla en god hygienisk standard, vara lättillgänglig och bedrivas dygnet runt
Utföraren ska kunna ge kvalificerad hälso- och sjukvård enligt HSL 12 kap
avseende såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar inom ramen
för kompetenserna sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt dietist
för basal nutritionsbehandling. Utföraren ska även erbjuda avancerad sjukvård, som infusion, transfusion, injektioner, intravenösa behandlingar, syrgasbehandling, hemdialys och sondnäring.
Listning

Den enskilde väljer om hen vill vara listad på äldreboendet eller hos en husläkarmottagning. Utföraren ska registrera de personer som önskar lista sig
på äldreboendet i Region Stockholms listningssystem ListOn.
Bedömningar av hälso- och sjukvård

Utföraren har rätt till skälig tid, för att säkerställa att rätt kompetens och
adekvat utrustning kommer på plats i verksamheten, innan verkställande
sker efter genomförd SIP.
Medicinsk ansvarig enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Hos beställaren finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) som ansvarar för uppföljning av
nedanstående punkter:
1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom utförarens ansvarsområde
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
5. att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för


Läkemedelshantering
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rapportering enligt patientsäkerhetslagen

6. att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
Ansvaret regleras i Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 och Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80.
Beställarens MAS/MAR ska vid begäran kunna ta del av utförarens rutiner.
Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Verksamhetschefens ansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen och hälsooch sjukvårdsförordningen, samt i en mängd föreskrifter och allmänna råd
om olika områden i hälso- och sjukvården.
Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling
av enskilda patienter endast om hen har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare
inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
Verksamhetschefen ansvarar för den hälso- och sjukvård som bedrivs för
enskilda patienter. För att kunna ge god vård och tillgodose kravet på hög
patientsäkerhet ansvarar verksamhetschefen för att:


det finns den personal och den utrustning som behövs



lagar, förordningar och föreskrifter är kända och följs av berörd personal



verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner är kända och följs
av berörd personal.
Hälso- och sjukvårdsinsatser

I enlighet med patientsäkerhetslagen är utföraren skyldig att arbeta förebyggande genom att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete. Utföraren
ska beskriva hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom verksamheten och senast den första mars varje år upprätta patientsäkerhetsberättelse som ska tillsändas beställarens MAS.
Utföraren ska utse en omvårdnadsansvarig sjuksköterska för varje enskild.
Sjuksköterskan ska, senast 14 dagar efter inflyttning, upprätta en individuell omvårdnadsplan i dialog med den enskilde.
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Uppföljningsrätt MAS/MAR

Utföraren ska säkerställa att beställarens MAS/MAR får tillräcklig insyn,
och möjlighet att granska och följa upp den hälso- och sjukvård som bedrivs
för den enskilde.
Kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal

Rutin för kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal ska finnas i utförarens
ledningssystem. Utföraren ansvarar för att kontakt tas med läkare när den
enskildes hälsotillstånd så kräver.
Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Rutin för dokumentation enligt patientdatalagen ska finnas i utförarens
ledningssystem. Ledningssystemet ska innehålla rutiner för egenkontroll
och för att kontrollera loggar i syfte att säkerställa att ingen obehörig läser
journalen.
Avvikelsehantering och anmälan enligt lex Maria

Med avvikelser menas synpunkter och klagomål samt händelser som inneburit eller kunnat innebära vårdskada. Rutin för avvikelsehantering och anmälan enligt Lex Maria ska finnas i utförarens ledningssystem. För att detta
ska kunna genomföras ska utföraren ha ett system för avvikelsehantering.
Utföraren är skyldig att se till att personalen har ingående kunskaper om
skyldigheten att rapportera avvikelser av betydelse för den enskildes säkerhet till den som hos utföraren svarar för den lokala avvikelsehanteringen.
När en allvarlig händelse inträffa ska beställarens MAS/MAR snarast informeras.
Vårdhygien och livsmedelshygien

Utföraren ska säkerställa att verksamheten har en god hygienisk standard i
vård- och omsorgsarbetet för att förhindra smittspridning.
Rutin för vårdhygien, livsmedelshygien, städrutiner och följsamhet till basala hygienrutiner ska finnas i utförarens ledningssystem, inklusive rutiner
för arbetskläder och tvätt av arbetskläder. Utföraren ska genomföra egenkontroll i form av observation och självskattning avseende följsamhet gällande basala hygien- och klädregler.
Utföraren har tillgång till vårdhygienisk expertis via beställarens avtal med
Vårdhygien Stockholm. Det är en expertfunktion som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och
vårdpersonal. Utföraren ska följa handlingsprogram och riktlinjer utfärdade av Vårdhygien Stockholm. Utföraren ska svara för att alla berörda
medarbetare har erforderlig utbildning i vårdhygien, och att fortbildning
sker kontinuerligt.
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Läkemedel

Rutin för läkemedelshantering ska finnas i utförarens ledningssystem.
Utföraren ska säkerställa att all läkemedelshantering sker enligt gällande
lagar, förordningar och föreskrifter samt följa beställarens MAS/MAR riktlinje. Inrättande av kommunalt akutläkemedelsförråd ska ske utifrån överenskommelse med beställarens MAS.
Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen ska genomföras årligen.
Delegering

Utföraren ska upprätta nödvändiga rutiner som säkerställer god kvalitet
och säkerhet i delegeringsprocessen och utförandet av delegerade arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. Rutinen ska följa beställarens
MAS/MAR riktlinje. Delegering ska tillämpas restriktivt och ske skriftligt
och endast när det är förenligt med god och säker hälso-och sjukvård. Sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut ska undervisa och instruera
personal som delegeras hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Egenvård

Utföraren ska upprätta lokala rutiner för hur egenvård ska hanteras i verksamheten.
Riskbedömning och förebyggande åtgärder på individnivå

Vid identifierad risk ska en vårdplan upprättas som innehåller omvårdnadsdiagnos, planerade åtgärder, uppföljningsintervall och mål. Vårdplanen ska upprättas i samråd med berörda parter. I tillämpliga fall ska riskbedömningar och åtgärder registreras i nationella kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert, Palliativregistret, BPSD-registret.
Rehabilitering

Utföraren ska ha rutiner för rehabilitering i sitt ledningssystem. Utföraren
ska se till att det särskilda boendet erbjuder rehabilitering och förebyggande insatser enligt hälso-och sjukvårdslagen genom att tillhanda-hålla
arbetsterapeut och fysioterapeut. Utföraren ansvarar för funktionsbedömning, behovsbedömning samt vardagsrehabilitering.
Den enskilde ska erbjudas rehabiliteringsbedömning i samband med inflyttning, stimuleras och får stöd i att använda sin förmåga att klara sig själv
och leva ett så aktivt liv som möjligt med hänsyn till sina egna förutsättningar. Den enskilde, personal, eller närstående kan även senare aktualisera rehabiliteringsbehov.
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Specifika rehabiliteringsinsatser utförs efter bedömning och beslut av arbetsterapeut och fysioterapeut. En individuell rehabiliteringsplan med mål
för insatser ska upprättas i dialog med den enskilde.
Utföraren ansvarar för att arbetsterapeut och fysioterapeut deltar i vårdplanering, riskbedömningar och teamkonferenser kring den enskilde samt i
övrigt bidrar med rehabiliteringskompetens exempelvis kring fallriskbedömning/preventiva åtgärder, trycksårsprevention och fysisk aktivitet.
Munhälsa

Utföraren ska aktivt medverka till att uppsökande verksamhet genomförs,
som innefattar munhälsobedömning, individuell rådgivning, utbildning och
handledning till omvårdnadspersonal om daglig munvård samt erbjudande
om eventuell nödvändig tandvård. Utföraren ansvarar för att utfärda intyg
om nödvändig tandvård när kriterierna för detta är uppfyllda för den enskilde. Utföraren ansvarar för att hålla enhetens uppgifter i Symfoni uppdaterade.
Fotsjukvård

Leverantören ska som en del av den personliga omvårdnaden tillgodose behov av fotvård. Detta innefattar vanlig nagelklippning.
I de fall sjuksköterska bedömer att nagelklippning inte är lämplig kan den
boende behöva hjälp av en fotterapeut.
Leverantören ska ombesörja att den enskilde får fotsjukvård som ordinerats
av läkare. Leverantören ska också identifiera eventuella behov och tillse att
fotsjukvård för den enskilde tillhandahålls.
Rutin för vård i livets slutskede

Vården ska vara individuellt anpassad och följa Nationellt vårdprogram för
palliativ vård.
Rutin för vård i livets slutskede ska finnas i utförarens ledningssystem.
Omhändertagande och transport av avlidna

Utföraren ansvarar för att ta hand om avlidna. Hälso- och sjukvårdsansvaret upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller motsvarande, beroende på traditioner och olika trosinriktningar. Beställaren har avtal med
leverantör för transport av avliden. Utföraren ska följa Region Stockholms
”Handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län”.
Tvångs- och begränsningsåtgärder

Utföraren ska i sitt systematiska kvalitetsarbete arbeta för att förebygga och
minimera användande av tvångs- och begränsningsåtgärder. Beställarens
MAS/MAR riktlinje ska följas.
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Läkare på det särskilda boendet

Utföraren ansvarar för att upprätta avtal för läkarinsatserna. Avtalet ska säkerställa att läkaruppdraget uppfyller gällande krav.
Utföraren ska kontinuerligt tillhandahålla medicinska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser, planerat och oplanerat, vardagar mellan
08.00-17.00. Därutöver ska läkaren finnas tillgänglig på telefon dygnet runt
årets alla dagar för sjuksköterskan på boendet. Utföraren ska organisera sig
så att läkare kan utföra de akuta oplanerade besöken på boendet inom två
timmar från det att läkare kontaktats.
Det ska finnas en patientansvarig läkare för den enskilde som önskar det.
Samtliga nyinflyttade ska erbjudas att träffa äldreboendets läkare för medicinsk bedömning inom 14 dagar. Den patientansvarige läkaren följer tillsammans med sjuksköterskan kontinuerligt upp den enskildes hälsotillstånd samt erbjuder hälsosamtal minst en gång per år. Den enskilde ska
även själv kunna påkalla önskemål om att få träffa läkare.
Läkare ska minst en gång varje vecka besöka det särskilda boendet och där
tillsammans med personal ha en genomgång av de enskildas hälsotillstånd
utifrån individuella behov, samt besöka den som har behov av detta. Det
ska även vara möjligt för den enskilde/anhöriga/företrädare att själv boka
tid för läkarbesök.
Uppdraget ska omfatta:


utgöra första linjens hälso- och sjukvård med planerad och oplanerad vård i form av hälso- och sjukvårdsrådgivning, utredning, diagnostik, behandling och uppföljning



kunna identifiera patientens mest besvärande symtom och bekymmer såsom fysiska symtom, oro, ångest, nedstämdhet och existentiella frågeställningar



göra hembesök till enskild som själv eller via närstående har uttryckt detta behov



utföra enklare ingrepp såsom suturering och tejpning av sår och
som inte kräver vård vid närakut eller akutsjukhus



noggrann uppföljning av patientens och närståendes situation kan
identifiera när situationen överstiger det lokala teamets kompetens
och/eller resurser och därmed kräver annan kompetens



remittera till specialistvård enligt LEON-principen
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genomföra en kvalificerad bedömning av patientens rehabiliteringsbehov tillsammans med annan huvudmans hälso- och sjukvårdspersonal. Om behov av individuell rehabiliteringsplan finns, ska en sådan upprättas och hänvisning/remittering ske till relevant vårdgivare



göra bedömning av ät- och sväljproblem samt remittering till logoped



undersöka och bedöma eventuella behov för utfärdande av intyg för
tvångsvård inom psykiatrin



behärska att ifrågasätta, avstå från och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling som inte tillför patientnytta



genom god kommunikativ förmåga, med beaktande av patientens
och närståendes aktuella förståelse av situationen, kunna förmedla
den förändrade målsättningen med vården på ett empatiskt sätt



genomföra brytpunktssamtal



tillhandahålla palliativ vård



vidta åtgärder och informera hälso- och sjukvårdspersonalen om
vilka åtgärder som ska vidtas vid förväntat dödsfall



fastställa dödsfall, utfärdande av dödsbevis och dödsorsaksintyg



utföra insatser i så hög utsträckning som möjligt i samråd med den
enskilde och dennes närstående



kunna identifiera patientens och närståendes önskemål om stöd



utföra en fördjupad läkemedelsgenomgång inklusive hälsogenomgång enligt Regions Stockholms riktlinjer, senast två månader efter
på-listning, se Vårdgivarguiden



utföra en fördjupad läkemedelsgenomgång inklusive hälsogenomgång enligt Regions Stockholms riktlinjer, minst en gång per tolvmånadersperiod, se Vårdgivarguiden



vaccinera enligt de beslut som tas av Regions Stockholms smittskyddsenhet, se Vårdgivarguiden



utföra basal minnesutredning i samverkan med legitimerad personal
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Därutöver ska utföraren tillhandahålla insats vid akuta sjukdomstillstånd
då läkaren befinner sig på boendet till patient som är listad hos annan vårdgivare.

7.5 Utrustning
Utföraren ska tillhandahålla och bekosta de arbetsredskap och den utrustning som behövs för att fullgöra uppdraget.
Utföraren ska tillhandahålla och bekosta de hjälpmedel och förbrukningsartiklar som enligt mallen i ”Kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län” i ”Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre” (se Vårdgivarguiden) ryms inom det kommunala ansvaret.
Utföraren skall löpande underhålla och kontrollera medicinskteknisk utrustning så att godkänd standard och säkerhet upprätthålls. Lokala instruktioner och krav på kvalitetssystem skall finnas för användning av medicinskteknisk utrustning.
Utföraren ansvarar för förskrivning av tekniska hjälpmedel på individnivå
så att den enskildes behov tillgodoses. Dessutom svarar utföraren för skötsel, underhåll och service så att den tekniska utrustningen håller god kondition och uppfyller gällande säkerhetskrav.
I verksamhetens ledningssystem ska rutiner finnas i enlighet med föreskrift
som reglerar användning av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården.

7.6 Lokaler
Fastigheten, byggnationerna och utemiljön ska motsvara målgruppens behov. Detta gäller både den fysiska tillgängligheten till boendet och tekniska
hjälpmedel.
Utföraren ska upprätthålla hygien och trivsel genom skötsel och städning
av de enskildas lägenheter och i övriga utrymmen. Städresultatet ska dokumenteras genom regelbundet protokollförda egenkontroller och inspektioner.
Hyror

Utföraren ansvarar för hyresförhållandet med kunden. Hyran får inte överstiga vad som följer av en bruksvärdesbedömning.
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8 Årlig uppföljning
8.1 Inledning
Beställaren ansvarar för att följa upp den verksamhet som bedrivs inom avtalet. Här föreskrivs grunderna i den årliga uppföljningen. Därutöver följer
beställaren upp ett antal parametrar mer kontinuerligt.

8.2 Syftet med uppföljning
Beställarens uppföljning tjänar flera syften:


Uppföljning för analys och planering



Uppföljning för kontroll (verifiera att utföraren levererar enligt avtalet)



Uppföljning för dialog och utveckling



Uppföljning som en del av styrningen

8.3 Uppföljningsplan
Beställaren följer årligen upp verksamheten utifrån en fastställd uppföljningsbilaga där grundläggande parametrar, såsom verksamhetens kvalitet,
ekonomi, nyckeltal och resultat av kundundersökningar ingår.
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9 Informationshantering
Utföraren ska använda det verksamhetssystem som beställaren anger. I
verksamhetssystemet hanteras beslut, beställningar, dokumentation, kommunikation med biståndshandläggare, boendesamordnare och avgiftshandläggare avseende uppgifter som rör uppdraget.
Om avtalet mellan beställaren och utföraren upphör avslutas behörighet i
verksamhetssystemet. Ingen information är åtkomlig efter avslut.

9.1 Beställarens ansvar
Beställaren ansvarar för:


att utföraren får tillgång till verksamhetssystemet



att vid verksamhetsstart eller vid större förändringar se till att chefer och superanvändare får en utbildning i verksamhetssystemet



att support för verksamhetssystemet finns vardagar under kontorstid



att användare och behörigheter läggs upp i verksamhetssystemet



drift och utveckling av verksamhetssystemet

9.2 Utförarens ansvar
Utföraren ansvarar för:


att följa beställarens upprättade rutiner kring användning och tillgång till verksamhetssystemet



att se till att samtliga medarbetare har den kompetens som krävs för
att använda verksamhetssystemet



att beställarens krav på utrustning och teknisk miljö uppfylls



att en lokal kontaktperson för IT-frågor finns. Denna kontaktperson
ska vara väl insatt i verksamhetssystemet



att delta i anordnade utbildningar och att vid behov delta i utvecklingsgrupper och liknande rörande verksamhetssystemet
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9.3 Elektronisk identifiering
Utföraren ska tillhandahålla e-tjänstekort till personal som behöver det för
att kunna utföra sitt uppdrag. Utföraren ska ha ett eget anslutningsavtal för
e-tjänstekort med e-identifikation eller motsvarande.

9.4 Digitalisering
För att säkerställa och utveckla kvaliteten samt effektivisera vård- och omsorgsarbetet krävs användarvänliga och ändamålsenliga IT-stöd.
Utföraren ska tillvarata digitala möjligheter i vård- och omsorg om den enskilde.
Utföraren ska samarbeta med beställaren i syfte att möjliggöra införandet
av välfärdsteknik och e-tjänster för att uppnå ett effektivare resursutnyttjande samt öka den enskildes självständighet, delaktighet, trygghet och
möjlighet till aktivitet.
Utföraren ska tillhandahålla användarvänligt och ändamålsenligt IT-stöd
samt WiFi i den enskildes lägenhet och i verksamhetens gemensamma utrymmen.

9.5 Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Beställaren och Utföraren ansvarar för att behandling av personuppgifter
sker i enlighet med gällande lagstiftning. Utföraren åtar sig att under hela
avtalsperioden behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och beställarens instruktioner samt i enlighet med avtalet.
Utföraren ska på beställarens begäran förse beställaren med information
om utföraren behandling av personuppgifter. Utföraren ska vidare vidta
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.
Parterna ska samarbeta och utbyta information så att vardera parten kan
uppfylla dataskyddsförordningens krav avseende information till registrerade och rättelse av personuppgifter. Utföraren ska hålla beställaren skadeslös i händelse av att beställaren åsamkas skada som är hänförlig till utförarens behandling av personuppgifter i strid med instruktion från beställaren, avtalet eller dataskyddsförordningen.
I syfte att parterna ska uppfylla sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen förbinder sig utföraren att gentemot beställaren, utifrån gällande
lagstiftning och SKL:s mall för Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal),
ingå av beställaren framtaget PUB-avtal innan drift av boende övertas.

UPPHANDLINGSDOKUMENT VALFRIHETSSYSTEM
INFORMATIONSHANTERING
SIDA

50 AV 56

59

10 Allmänna villkor
Allmänna villkor är en del av det uppdrag och åtagande utföraren ska uppfylla inom avtalet.

10.1 Förtydligande av och avsteg från Allmänna
villkor
I övriga delar av avtalet kan regler i Allmänna villkor förtydligas eller justeras, vilka då gäller framför Allmänna villkor.

10.2 Allmänna utgångspunkter
Utföraren ska erbjuda hälso- och sjukvård och omsorg till de som omfattas
av detta avtal.
Vård och omsorg ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, utifrån var tids gällande lagstiftning.
Utföraren ska tillhandahålla en god och säker hälso- och sjukvård och omsorg som ska ges på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

10.3 Anmälningsskyldighet och tillstånd
Utföraren ska ombesörja och införskaffa samt under avtalstiden vidmakthålla eventuella tillstånd och bemyndiganden samt uppfylla anmälningsskyldighet som vid var tid är gällande för uppdraget. Utföraren ska ha giltig
F-skattsedel. I de fall myndighet skulle avslå tillståndsansökan, återkalla
tillstånd, bemyndiganden eller F-skattsedel skall utföraren omedelbart
meddela beställaren detta.

10.4 Lagar och förordningar
Verksamheterna ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, hälso-och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, offentlighets- och sekretesslagen, arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor
samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar och förordningar. Vidare
ska verksamheten bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens och övriga för
uppdraget relevanta myndigheters allmänna råd och föreskrifter.

10.5 Krav på ledningssystem
Utföraren ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.
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10.6 Akter och patientjournaler
Utföraren ska upprätta, hantera och bevara journalhandlingar enligt gällande författningar och regler. Med journalhandlingar avses sådana oavsett
vilka media de lagras på.

10.7 Patientnämnden
Region Stockholms patientnämnd handlägger ärenden som rör den hälsooch sjukvård som utföraren svarar för. Utföraren ska snarast ge nämnden
den information och de svar som begärs.
Utföraren ska tillse att kunden får information om Patientnämndens verksamhet vid synpunkter och klagomål på vården.

10.8 Information och marknadsföring
Utföraren ansvarar för att informera om sin verksamhet till invånare, patienter, samverkansparter och andra intressenter.
Utföraren ansvarar för att hålla informationen i den elektroniska katalogen
(EK) uppdaterad enligt anvisningar på Vårdgivarguiden.
Utföraren får marknadsföra sin verksamhet i enlighet med gällande författningar och regler. Utföraren ansvarar för att marknadsföring av verksamheten är saklig och följer beställarens riktlinjer för marknadsföring. Vid
marknadsföring av tjänster som omfattas av avtalet ska det framgå att de
erbjuds på uppdrag av beställaren. Beställarens hela namn ska användas.

10.9 Arbetsmiljöansvar
Utföraren ska följa arbetsmiljölagen, arbetstidslagen samt andra regelverk som är tillämpliga för uppdragets utförande. Därutöver ska utföraren
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utföraren ska ha en aktuell arbetsmiljöpolicy och fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet. Utföraren ska vid avtalstecknande uppvisa aktuell arbetsmiljöpolicy och med hjälp av ”Checklista leverantör – bra arbetsmiljö” beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Om kollektivavtal saknas gäller arbetstidslagen för alla arbetsgivare som
bedriver verksamhet i Sverige.
Utföraren ska på begäran visa skriftlig riskbedömning för utförandet av
tjänsten och skriftliga handlingsplaner över åtgärder.
Utföraren ska omedelbart vidta de rättsliga åtgärder som krävs mot personal som misstänks för att ha begått brott riktade mot enskild.
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Utföraren får inte vidta åtgärd som kan antas åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget i motsvarande verksamhet.
Utföraren ska kräva samma utfästelse av den som anlitas som underleverantör.

10.10

Underleverantör

Utföraren svarar för underleverantörens arbete i alla led som för sitt eget.
Utföraren ska kontrollera att underleverantörer fullgör sina skyldigheter
enligt lag och avtal, till exempel avseende momsregistrering, inbetalning av
socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen ska utföras före avtalsskrivning med underleverantörer och därefter årligen. Beställaren förbehåller sig rätten att ta del av utförarens avtal med eventuella underleverantörer.

10.11

Miljö

Utföraren ansvarar för att i sin verksamhet aktivt medverka för att minimera och undanröja negativ miljöpåverkan. Utföraren ska samverka med
beställaren i miljöfrågor.

10.12

Försäkringar och ansvar

Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas i både kommunens och utförarens försäkringsbrev, men belastar utförarens försäkringskostnad. Utföraren är skyldig att utan kostnad tillhandahålla de intyg,
utredningar och analyser som kommunens försäkringsbolag behöver för sin
handläggning av patientskadefall.
Utföraren har fullt ansvar för sitt åtagande enligt detta avtal och för all
skada och alla förluster som kan komma att orsakas av åtagandet.
Utföraren ska hålla beställaren skadeslös om krav väcks mot beställaren
som en följd av utförarens handlande eller underlåtenhet att handla. Ansvaret gäller under detta avtals giltighetstid och därefter under period av tre år,
utom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, då ansvaret gäller till dess preskription inträder.
Beställaren ska snarast underrätta utföraren om krav framställs mot utföraren som omfattas av föregående stycke. Beställaren ska inte utan utförarens
samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådana krav
om det kan påverka utförarens ersättningsskyldighet.
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Beställaren är därtill skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa
sin skada i händelse av att krav mot beställaren framförs som omfattas av
utförarens ersättningsskyldighet.
Utföraren ska ersätta beställaren för samtliga de kostnader och förluster
som beställaren förorsakas som en följd av utförarens fel eller försummelse.
Utföraren ska förbinda sig att teckna och vidmakthålla erforderliga ansvars- och företagsförsäkringar efter vedertagna normer, som håller beställaren skadeslös vid eventuell skada. Utförarens ansvar är inte begränsat till
de belopp som omfattas av de försäkringar som utföraren tecknat.

10.13

Kris och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar alla
medborgare ha en sådan beredskap att, vid en kris, klara sig under en
tid. ”Mer information om samhällets krishantering hos Krisinformation.se”. https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vaderoch-naturolyckor/storm
Utföraren är inom sitt verksamhetsområde ytterst ansvarig för planering
och organisering av sin del av krisberedskap. Utföraren ska därför utarbeta
och anta lokala planer enligt beställarens direktiv samt ansvara för utbildning och övning av sin personal. Utföraren ska medverka i arbetet med att
implementera KSONs ”Handlingsplan för Krishantering vid Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje”, dnr 2018-40-003.
Handlingsplanen innehåller nedanstående målområden:


KSON och dess utförare ska ha god kunskap om risker och sårbarheter som kan påverka verksamheten.



KSON och dess utförare ska ha en planering för hur risker och sårbarheter ska undanröjas och minskas.



KSON och dess utförare ska ha en god förmåga att hantera en extraordinär händelse.

Samordning och krishantering med andra aktörer i krishanteringssystemet.
Utföraren ska vid katastrof-, kris och krigsläge samt epidemiläge 3 följa direktiv ställda av beställaren och fortsätta sin verksamhet under kommunens och/eller regionens ledning.
Utföraren skall delta i totalförsvarsplanering, överläggningar och övningar
för att kunna verka under katastrofer, kriser och krig.
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10.14

Systematiskt brandskyddsarbete

Utföraren är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Utföraren ska samverka med berörda fastighetsägare i frågor som rör SBA.
Utföraren är skyldig att upprätta plan för SBA utifrån ”Lag om skydd mot
olyckor” samt genomföra den tillsyn och dokumentation som lagen föreskriver. Utföraren ansvarar och betalar för att det finns brandskyddsutrustning för berörda verksamheter såsom handbrandsläckare, brandfiltar och
dylikt.

10.15

Internkontroll

Utföraren ska ha ett ändamålsenligt system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta för beställaren.
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Datum: 2021-05-12
Dnr: 2021-000119-771

Handläggare: Ulrika Elg

Direktionen 2021-06-09

Beslut om godkännande av ansökan förändrat uppdrag
inom vårdval specialiserad fysioterapi
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att godkänna ansökan om förändring inom vårdval specialiserad
fysioterapi för Konsultfirma Noaksson AB, organisationsnummer
559052-9573.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
delegerar till förbundsdirektör att teckna avtal.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Ansökan om förändring - vårdval specialiserad fysioterapi inkom den 25 mars
2021. Sökanden är Konsultfirma Noaksson AB, organisationsnummer
559052-9573, som förestås av Caroline Noaksson. Utföraren utökar sin verksamhet med inriktningen äldres hälsa samt tilläggstjänsten behandling i bassäng.
Konsultfirma Noaksson AB bedrivs i samverkan med redan befintlig verksamhet
på mottagningen Roslagens sjukgymnastik, Bältartorpsgatan 3A, Norrtälje.
Sökande har vid förvaltningens granskning visat sig uppfylla samtliga villkor för
vårdval specialiserad fysioterapi samt Allmänna villkor för vårdval Norrtälje
2014-09-01.
Planerad driftstart för förändringen inom avtalet är den 1 augusti 2021.
Beskrivning av ärendet
Ansökan om förändring - vårdval specialiserad fysioterapi, med inriktning äldres
hälsa och tilläggstjänsten behandling i bassäng, inkom den 25 mars 2021.
Sökanden är Konsultfirma Noaksson AB, organisationsnummer 559052-9573,
som förestås av Caroline Noaksson. Caroline Noaksson är verksamhetschef och
anställer nu ytterligare en specialiserad fysioterapeut inom ramen för sitt avtal,
med masterexamen i fysioterapi inom huvudområdet äldres hälsa.
Enligt förfrågningsunderlaget ska specialiserad fysioterapi bedrivas samlokaliserat
med minst två andra fysioterapeuter.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Konsultfirma Noaksson AB bedrivs sedan tidigare i samverkan med redan
befintlig verksamhet på mottagningen Roslagens sjukgymnastik, Bältartorpsgatan
3 A i Norrtälje. På mottagningen finns i dagsläget fem fysioterapeuter varav samtliga är verksamma inom vårdval specialiserad fysioterapi.
Den nu aktuella ansökan avser även tilläggstjänsten behandling i bassäng som
kommer att bedrivas på ROS. Bassängen på ROS är stängd för renovering och
kommer preliminärt att åter tas i bruk under våren 2022. Lokalerna för verksamheten på mottagningen Roslagens sjukgymnastik samt bassängen på ROS uppfyller avtalets tillgänglighetskrav.
Sökande har vid förvaltningens granskning visat sig uppfylla samtliga villkor för
vårdval specialiserad fysioterapi samt Allmänna villkor för vårdval Norrtälje
2014-09-01.
Planerad driftstart för avtalet är den 1 augusti 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Utförarens utökning av verksamheten medför en utökning av antalet specialiserade fysioterapeuter inom vårdvalet i Norrtälje. Kostnaden kommer därmed
troligen öka. Ersättningstaket inom avtalet är 1 100 000 kronor per år och fysioterapeut.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Konsultfirma Noaksson AB bedriver verksamhet samlokaliserat med övriga fysioterapeuter vid mottagningen Roslagens sjukgymnastik. Detta möjliggör god tillgänglighet, och att förebyggande och hälsofrämjande insatser kan erbjudas med
kvalitet.
Förvaltningens bedömning är att ökad tillgång till specialistutbildade fysioterapeuter med inriktningen äldres hälsa på ett positivt sätt kan påverka äldres möjlighet till bibehållen och/eller förbättrad fysisk och psykisk hälsa.
Barnperspektiv
Förslaget till beslut har ingen eller mycket liten påverkan på barn och unga ur ett
barnperspektiv.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens synpunkt är att sökande kan godkännas mot bakgrund av att alla
villkor i förfrågningsunderlag specialiserad fysioterapi och Allmänna villkor
Norrtälje uppfylls.
Bilagor
1. Bilaga 1 Ansökan
2. Bilaga 2 Förfrågningsunderlag vårdval specialiserad fysioterapi
3. Bilaga 3 Allmänna villkor.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Sökande (caroline@sjukgymnastiken.se)
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Förfrågningsunderlag – Vårdval Specialiserad
fysioterapi

1. Inledning
Vårdval infördes i Norrtälje 2010 efter beslut av dåvarande Tiohundranämnden.
Syftet med vårdval är att stärka patientens ställning med ökade möjligheter att
fritt välja vårdgivare och att tillgängligheten till vården ska öka.
Vårdvalet bedrivs enligt lag om valfrihetssystem, LOV med
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg, org. Nr. 222000-1891, Norrtälje
kommun (Beställaren) som upphandlade myndighet.
Med en fri etablering inom vårdvalet avses mångfalden av vårdgivare öka.
Vårdvalet ska ge alla sökande samma villkor och konkurrensneutralitet ska
råda. Avtal tecknas med alla sökande som uppfyller de krav som anges i detta
underlag.
Sökanden som har godtagbara skäl att inte kunna lämna samtliga efterfrågade
uppgifter kan komma att beviljas ett villkorat godkännande. I ansökan ska
anges om sådant villkorat godkännande söks, orsaken till detta och en tidsplan
för när utelämnade uppgifter/intyg kommer att lämnas. Om beslut fattas att
medge villkorat godkännande underrättas sökande om detta. Sökande ska
därefter inom den tidsram som anges inlämna återstående uppgifter/intyg.
I detta förfrågningsunderlag avses med yrkestiteln ”fysioterapeut” och ”legitimerad
fysioterapeut” även ”sjukgymnast” respektive ”legitimerad sjukgymnast”
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2. Anvisningar för inlämnande av ansökan
2.1

Ansökningshandlingar
2.1.1

Ansökan

Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom vårdvalet.
Ansökan sker genom att ansökningsblanketten tillsammans med övriga begärda handlingar
lämnas in till Beställaren. Ansökan avser rätt att bedriva vård vid en mottagning.
En ansökan ska lämnas per mottagning där sökanden önskar bedriva verksamhet.

2.1.2

Filialverksamhet

Filialverksamhet kan godkännas under förutsättning att kvalitets- och tillgänglighetskrav
uppfylls. I de fall Vårdgivaren önskar bedriva filial ska det anges vid första ansökan om
auktorisering för Vårdval eller som särskild ansökan om auktorisering redan finns. En filial
ska alltid vara knuten till en huvudmottagning med samma verksamhetschef och drivas av
samma företag/organisation dvs inte underleverantör. I ansökan om filialverksamhet ska
beskrivas var verksamheten ska bedrivas och hur den ska organiseras. Motiv för att bedriva
filialverksamhet ska framgå av ansökan.
Där kraven för verksamheten på filial skiljer sig från krav på huvudmottagning är så noterat i
detta förfrågningsunderlag. För övrigt gäller samma avtalskrav och avtalsvillkor, även krav
på rapportering av verksamhet samt lokalernas tillgänglighet.
Beställaren bedömer varje ansökan om att bedriva verksamhet vid filial utifrån vad det tillför
invånarna i kommunen avseende servicenytta även innevånarantal i närområdet beaktas.
Beställaren bedömer också om öppnandet av en filial kan komma att påverka
konkurrenssituationen så att det finns anledning att befara att en Vårdgivare kan komma i
monopolställning.
Beställaren ska godkänna filialverksamhet före Driftstart.
2.1.3

Adress

Ansökan insänds till:
Registrator
Kommunalförbundet Sjukvård-och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje
Ange Vårdval Specialiserad Fysioterapi på kuvertet.

2.1.4

Svenska språket

Ansökan och bilagor ska vara på svenska språket.
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2.1.5

Öppen ansökningstid

Ansökningstiden är öppen vilket innebär att det inte finns en sista dag som ansökan ska vara
inlämnad, utan ansökan kan lämnas fram till dess vårdvalet upphör.

2.1.6

Godkännandekrav

För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga krav och övriga villkor som anges i
förfrågningsunderlaget vara uppfyllda.

2.1.7

Ej komplett ansökan

Om ansökan inte är komplett ifylld, begärda underlag saknas eller om sökande inte lämnar
av Beställaren begärda kompletteringar kan handläggningstiden förlängas eller ansökan
avslås.

2.1.8

Fel i ansökan

Fel i ansökan får rättas. Sökande ska utan dröjsmål lämna de kompletteringar av ansökan
som Beställaren efterfrågar.

2.1.9

Övrig information

Under punkten övrig information i ansökningsblanketten kan annan information som
sökande vill åberopa lämnas.

2.1.10 Offentlig handling
Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om inte sökande anger annat kommer
Beställaren att tolka det som att inte någon information i ansökan omfattas av sekretess. Om
sökande anser att någon del i ansökan ska omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan
och motiveras. Det ska anges på vilka grunder sekretess önskas. Beställaren kommer att i
varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik uppgift
omfattas av sekretess.

2.2

Beslutsordning
2.2.1

Beslut inom fyra månader

Beslut kommer att meddelas inom fyra månader efter det att ansökan inkommer.

2.2.2

Beslutsordning

Beslut om ansökan ska godkännas fattas av Kommunalförbundet Sjukvård-och omsorg i
Norrtälje.

2.2.3

Ingående av avtal

Om ansökan godkänts upprättar Beställaren ett Avtal som sänds till sökanden. Detta ska ske
utan dröjsmål efter det att beslut om godkännande fattats.
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2.2.4

Villkorat godkännande

Beställaren kan meddela villkorat godkännande som innebär att sökande åläggs att vidta
åtgärder för att bli godkänd. När Beställaren kontrollerat att begärd åtgärd vidtagits, blir
sökande godkänd och avtal upprättas.

2.2.5

Ansökan om rättelse

Om sökande inte har godkänts och anser sig felaktigt behandlad har denne möjlighet att
ansöka om rättelse av beslutet. Sådan ansökan om rättelse med begäran om vilken ändring
som yrkas ska inom tre veckor skriftligen lämnas till Förvaltningsrätten i Uppsala.

2.2.6

Ny ansökan

Sökande som inte godkänts av nämnden kan tidigast sex månader efter nämndens beslut
ansöka på nytt.

2.3

Underlag för Beställarens bedömning av sökande
2.3.1

Beskrivning av ägarförhållanden

Sökanden ska beskriva verksamhetens ägarförhållanden, oavsett vilken associationsform
som gäller eller avses gälla.

2.3.2

Befintliga företag

Beställaren inhämtar via kreditupplysningsföretag och på andra sätt officiell information om
sökandens ekonomiska förutsättningar. Sökanden ska bifoga senaste bolagsstämmoprotokoll
och utdrag ur aktieboken eller motsvarande handlingar. Om sökanden önskar åberopa andra
uppgifter ska dessa bifogas ansökan.

2.3.3

Nybildade företag och företag under bildande

Sökande som har ett nystartat företag eller ett företag under bildande ska bifoga
dokumentation som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa
aktiekapital eller tillgångar i företaget, eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet
(t.ex. lämna bankgaranti eller koncerngaranti). Om bank eller koncerngaranti åberopas i
ansökan ska sådana garantier redovisas i bifogad kopia.
För aktiebolag under bildande gäller att aktiebolaget ska vara bildat innan avtal tecknas.

2.3.4

Utländska företag

Utländsk sökande ska bifoga dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet
föreskrivna registreringar och betalningar.

2.3.5

Utdrag ur belastningsregistret

Sökande ska om Beställaren så begär lämna utdrag ur belastningsregistret för företrädare för
Sökande. Beställaren kommer endast kräva detta undantagsvis.
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2.3.6

Driftstart

I ansökan ska anges från vilken dag Verksamheten kommer att bedrivas, Driftstart.

2.3.7

Verksamhetsbeskrivning

I ansökan ska beskrivas hur Verksamheten kommer att bedrivas och hur det säkerställs att
Åtagandet i alla dess delar kommer att utföras från Driftstart.

2.3.8

Bemanning

I ansökan ska anges att Verksamheten kommer att bemannas med personal som har den
kompetens som krävs för att utföra Åtagandet.

2.3.9

Verksamhetschef

I ansökan ska redovisa hur verksamhetschef kommer att rekryteras. Om det när ansökan
inlämnas är klart vem som kommer att bli verksamhetschef anges denna. För den tilltänkta
verksamhetschefen ska förteckning över relevanta erfarenheter med kopior på
utbildningsbevis bifogas.

2.3.10 Verksamhetens lokalisering
I ansökan ska anges i vilken lokal verksamheten kommer att bedrivas.

2.3.11 Krav på lokaler
Till ansökan ska bifogas ifylld checklista över tillgänglighet till lokaler, se Vårdgivarguiden.
Lokalen ska uppfylla Beställarens krav för mottagningsverksamhet inom hälso- och sjukvård
avseende utformning och lokalisering.

2.3.12 Intygande
Med sin underskrift av avtalet intygar sökanden att:


beskrivningar och dokument som efterfrågas i ansökan bifogas,



hela Åtagandet enligt Vårdavtal enligt lagen om valfrihetssystem kan utföras från
Driftstart,



Verksamheten bemannas med personal med den kompetens och i den omfattning
som krävs,



sökanden accepterar att Beställaren cirka två veckor före Driftstart genomför ett möte
inför Driftstart. Vid detta möte kommer Beställaren att följa upp att sökanden vidtagit
de åtgärder som behövs för att Verksamheten ska kunna starta vid Driftstart. Om
Beställaren bedömer att sökanden inte kommer att klara att driva Verksamheten
enligt avtalet från Driftstart har Beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att
senarelägga Driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG – VÅRDVAL
SPECIALISERAD FYSIOTERAPI
DEL 2 – ANVISNING FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKAN

7

122

Ansökan om Vårdval enligt lag om
valfrihetssystem
Sökande
Företagsnamn
Organisationsnummer
Postadress
Postnummer och ort
Telefonnummer till företaget
Faxnummer
e-postadress till företaget
Namn på kontaktperson för
ansökan
Telefonnummer (fast och mobil)
e-postadress

Ansökan avser
DEL AV VÅRDAVTALET

Specialiserad fysioterapi

Specialist-inriktning

Ange fysioterapeutens namn och datum för
planerad driftstart.

KFÖ*

Fysisk aktivitet och
idrottsmedicin

□

Hjärt- och kärlsjukdomar

□

Mental hälsa

□

Neurologi

□

Obstetrik, gynekologi och
urologi

□

Onkologi

□

Ortopedi

□

Ortopedisk manuell terapi

□

Pediatrik

□
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Respiration

□

Reumatologi

□

Smärta och smärtrehabilitering

□

Äldres hälsa

□

* kombinerad fysikalisk ödemterapi

Beräknad driftstart
Ange datum när verksamheten planeras att börja.

Datum

Specialiserad fysioterapi,

Beställaren kan, efter förnyad ansökan från godkänd vårdgivare, godkänna förändring av
tilläggstjänst. Förnyad ansökan ska göras minst tre månader före planerad förändring.
Datum för driftstart
B. Tilläggstjänst behandling i bassäng

Lokalisering
Ange adress i Norrtälje kommun där mottagningen/verksamheten avses bedrivas.
Mottagningens namn
Ska innehålla ”fysioterapi”
Postadress
Postnummer och ort

JA

NEJ

Lokalen är färdig att ta i drift
Om nej, när beräknas den bli det?
Lokalen är inventerad och uppfyller krav på tillgänglighet.
(inventeringslista skall bifogas)
Om nej, redovisa i bilaga vad som återstår och när det kommer
att åtgärdas

Lokalisering bassäng
Ange adress till anläggningen där bassängverksamheten avses bedrivas
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Anläggningens namn, gatuadress, postnummer:

JA

NEJ

Bassäng och dess tillhörande lokal är inventerad och uppfyller
krav på tillgänglighet.
Om nej, redovisa i bilaga vad som återstår och när det kommer
att åtgärdas.

TILLÄGGSTJÄNST
Mottagningsverksamhet på husläkarmottagning (HLM)
Vid ansökan om samarbete med flera mottagningar – lägg till rader.
Mottagningens namn
Postadress
Postnummer och ort
Ange datum för driftstart

TILLÄGGSTJÄNST
Mottagningsverksamhet på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)
Mottagningens namn
Postadress
Postnummer och ort
Ange datum för driftstart

Verksamhetsbeskrivning
Beskrivning av hur verksamheten avses komma att bedrivas.

Sökande ska här lämna en beskrivning av hur verksamheten avses komma att bedrivas (t ex
mottagningsverksamhet, individuella besök, gruppbesök, hembesök, ev tilläggstjänst
behandling i bassäng m m.)
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Beskriv planeringen för driftstart.

Beskriv planeringen för hur verksamheten kommer att marknadsföra sina
tjänster för att nå målgruppen för uppdraget.

Beskriv organisation, lokaler och huvudsaklig utrustning för att utföra
uppdraget.

Ange antal fysioterapeuter och respektive inriktning med offentlig finansiering
på mottagningen.

Alternativ 1.
Ange hur omfattningen av minst tre fysioterapeuter på mottagningen säkras.

Om ansökan avser verksamhet på mottagning med färre än tre fysioterapeuter beskriv hur
sökandes kompetensutveckling och mottagningens tillgänglighet ska säkras.
Alternativ 2.
Ange planerad samlokalisering med annan offentligt finansierad hälso-och
sjukvårdsmottagning såsom husläkarmottagning eller allmänpsykiatri öppenvård.

Om ansökan avser verksamhet på mottagning med färre än tre fysioterapeuter beskriv hur
sökandes kompetensutveckling och mottagningens tillgänglighet ska säkras.
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Beskriv planerad samverkan med vårdgrannar för att utföra uppdraget och
skapa en sammanhållen vård- och omsorg.

Ledningssystem

Beskriv hur verksamheten kommer att arbeta med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

Bemanning

Sökande ska här redovisa hur verksamheten kommer att bemannas med den personal och
med den kompetens som behövs för att utföra uppdraget. Om sökanden har rätt att vara
verksam enligt lag 1993:1652 om ersättning för fysioterapi (LOF) skall detta anges. Intyg om
att sökande avstår från den rättigheten under tiden för vårdval skall bifogas.

Verksamhetschef

Sökande ska här redovisa hur verksamhetschef kommer att rekryteras. Om det vid ansökan
är klart vem som ska bli verksamhetschef anges namn och erfarenheter här.
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Bilagor till ansökan
Kopior ska vara vidimerade av två personer.
Sökande (det företag som ansöker) ska till ansökan bifoga följande handlingar:
 Sökande som har ett nystartat företag eller ett företag under bildande ska bifoga
dokumentation som visar att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att
redovisa aktiekapital eller tillgångar i företaget, eller på begäran redovisa en finansiell
säkerhet (t ex checkkredit, lånelöfte från bank eller koncerngaranti). Kopia på
säkerheter som åberopas i ansökan ska bifogas.


Beskrivning av ägarförhållanden med utdrag ur aktiebok eller motsvarande



Utbildningsbevis och förteckning över relevanta erfarenheter för verksamhetschef och
medicinskt ansvarig



Utländsk sökande ska bifoga dokumentation som intyg på att denna fullgjort i
hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar.



Dokumentation som redovisar andra faktorer som sökande önskar åberopa i sin
ansökan (frivillig uppgift)



Checklista för fysisk tillgänglighet som visar att lokalen uppfyller krav på
tillgänglighet, se, Vårdgivarguiden.



Dokumentation av relevanta erfarenheter med kopior på utbildningsbevis om det när
ansökan inlämnas är klart vem som kommer att bli verksamhetschef.



Av yrkesförbundet Fysioterapeuterna utfärdat dokument för godkänd
specialistkompetens.

För fysioterapeut som har rätt att vara verksam i enlighet med lag 1993:1652 om ersättning
för fysioterapi (LOF) ska följande dokumentation bifogas:
 intyg om att sökande avstår från rätten att verka enligt
LOF under avtalstiden, se Vårdgivarguiden.

Underskrift
Med sin underskrift av ansökan intygar sökande att:


beskrivningar och dokument som efterfrågas i ansökan bifogas,



hela Åtagandet enligt Vårdavtal enligt lagen om valfrihetssystem kommer att utföras
från Driftstart



Verksamheten bemannas med personal med den kompetens och i den omfattning
som krävs



sökanden accepterar att Beställaren ca två veckor före Driftstart genomför ett möte
inför Driftstart. Vid detta möte kommer Beställaren att följa upp att sökanden vidtagit
de åtgärder som behövs för att Verksamheten ska kunna starta vid Driftstart. Om
Beställaren bedömer att sökanden inte kommer att klara att driva Verksamheten enligt
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avtalet från Driftstart har Beställaren rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga
Driftstarten eller säga upp avtalet till förtida upphörande.

Ort och datum

Underskrift av behörig person

Namnförtydligande

Adress och telefon till den som skrivit under ansökan (om annan person än kontaktperson för
ansökan)

Om den som ansöker om godkännande inte har möjlighet att i samband med ansökan
redovisa samtliga begärda uppgifter skall det till ansökan bifogas en redogörelse för orsaken
till detta och en plan för när handlingarna kommer att kompletteras. Ett beslut om villkorat
godkännande kan i sådant fall komma att fattas, inklusive ett besked om vad som återstår att
göra innan ansökan kan bifallas. Ett beslut om villkorat godkännande utgör inte ett beslut om
godkännande enligt 8 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. En sökande kan
inte ansöka om rättelse enligt LOV av ett beslut om villkorat godkännande eller grunda en
skadeståndstalan enligt samma lag på ett sådant beslut. Ett beslut om villkorat godkännande
innebär att när den som ansöker kompletterat med handlingar som visar att återstående
godkännandekrav är uppfyllda, kan ett nytt beslut fattas som innebär att ansökan bifalls. Om
sökande inte inom tre månader kan visa att återstående godkännandekrav är uppfyllda
kommer ett beslut om att inte bifalla ansökan att fattas.
Beslut om godkännande eller beslut om villkorat godkännande kommer att tas inom fyra
månader från det att ansökan inkommit till nedanstående adress.
Ansökan insänds till:
Registrator
Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje
Ange Vårdval SPECIALISERAD FYSIOTERAPI på kuvertet
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3. Villkor för godkännande att teckna avtal
För att få bedriva vård inom ett vårdområde som Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg
i Norrtälje beslutat ska upphandlas enligt lag 2008:962 om valfrihetssystem, krävs att
ansökan godkänts av Beställaren.
Sökanden ska uppfylla följande krav för att ansökan ska godkännas.
Denna del utgör även bilaga till Vårdavtalet

3.1

Ansökan
3.1.1

Handlingar

Sökande ska fylla i ansökan enligt de anvisningar Beställaren lämnar. De intyg, handlingar
och andra underlag Beställaren begär ska inlämnas inom de tidsramar Beställaren anger.

3.1.2

Skäl för att inte godkännas

Sökande kommer inte att godkännas om:





Ansökan inte är komplett ifylld
Begärda handlingar och intyg saknas
Begärda komplettering inte lämnas

3.2

Ekonomisk stabilitet
3.2.1

Ekonomiska förutsättningar

Sökanden ska ha ekonomisk stabilitet och ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet
med Beställaren. Sökande skall vara godkänd för F-skatt. Beställarens bedömning av
huruvida en sökande ska godkännas kommer att ske utifrån sökandens finansiella och
ekonomiska ställning (förmåga att fullfölja ett avtal av denna storleksordning under
avtalsperioden). En helhetsbedömning kommer att ske bl.a. genom att ta in
kreditupplysning.

3.2.2

Skäl för att inte godkännas

Sökande kommer inte att godkännas om:



sökanden har en låg kreditvärdighet enligt kreditupplysningen och Beställaren
bedömer att det kan påverka sökandens förmåga att driva verksamheten



sökanden med en nystartad verksamhet inte kan redovisa en ekonomisk stabilitet
som krävs för att driva verksamheten, eller har sådana ekonomiska garantier att
verksamheten kan garanteras
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sökanden på Beställarens begäran inte kan redovisa en ekonomisk plan som
Beställaren bedömer visar på förutsättningar att bedriva verksamheten under de två
första verksamhetsåren



sökanden riskerar att inställa sina betalningar, inleda ackordsförhandlingar, träda i
likvidation eller om fara för obestånd föreligger.

Sökanden kan komma att inte godkännas om:


sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden har några obetalda skulder
avseende inbetalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter eller annat



sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden har haft upprepade tidigare –
nu inbetalda – skulder avseende inbetalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter
eller annat



sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden har varit inblandad i flera
tidigare konkurser



sökande eller en eller flera företrädare för sökande har visat prov på bristande
seriositet i sin yrkes-/affärsverksamhet.

3.3

Verksamheten
3.3.1

Beskrivning av Verksamheten

Sökande ska från och med Driftstart utföra uppdraget i hela dess omfattning. Beställaren
kommer att göra sin bedömning av om sökande kan antas uppfylla dessa krav utifrån de
beskrivningar sökande lämnar i sin ansökan. Beställaren kommer även att ta hänsyn till
tidigare erfarenheter av hur sökande utfört tidigare uppdrag. Beställaren kan begära att
få träffa sökanden för att få en muntlig redovisning av hur sökande kommer att utföra
uppdraget. En sådan muntlig redovisning kan komma att ingå i Beställarens bedömning
av ansökan.

3.3.2

Skäl för att inte godkännas

Sökande kommer inte att godkännas om:






Beställaren bedömer att verksamheten inte kommer att bedrivas i sin helhet enligt
Avtalet
Beställaren bedömer att Verksamheten inte kommer att bedrivas med en kvalitet
motsvarande de krav som Avtalet anger
Verksamheten inte kommer att bemannas med den kompetens och i den omfattning
avtalet anger
Sökande inte åtar sig att ingå och följa det Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem
som hör till vårdvalsområdet



Sökande inte kan visa att denne har tillgång till lokaler anpassade att driva
Verksamheten inom Norrtälje kommun



Lokalerna i väsentlig omfattning inte uppfyller Beställarens checklista för tillgängliga
lokaler
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Sökande inte visat att denna har tillgång till den utrustning som krävs för att bedriva
Verksamheten



Beställaren av annan anledning bedömer att sökande saknar förutsättningar att
bedriva Verksamheten.

3.4

Övriga villkor
3.4.1

Förutsättningar

Beställaren kommer att ta hänsyn till hur Sökanden utfört tidigare uppdrag.

3.4.2

Omständigheter som medför att Sökanden inte
godkänns

Sökanden kommer inte att godkännas om:
 sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden har gjort sig skyldig till allvarligt
fel i yrkesutövningen och Beställaren kan visa detta


sökanden eller företrädare för sökanden är försatt i, alternativt är föremål för,
ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande
förfarande eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad
näringsförbud,



sökanden inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter, eller skatt
i det egna landet eller i det land sökanden är registrerad,



sökanden, dess företrädare, verksamhetschef eller annan person i ledande ställning,
enligt lagakraftvunnen dom, är dömd för brott mot person inom ramen för sin
yrkesutövning eller dömts för annat brott eller är föremål för utredning av brott ägnat
att allvarligt rubba förtroendet för hälso- och sjukvården eller vårdgivarens förmåga
att fullgöra uppdraget,



sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag åt
Beställaren, annan region eller annan uppdragsgivare som denne uppdragsgivare till
följd av brister i sökandens agerande sagt upp i förtid,



Beställaren eller annan myndighet genomför en utredning om allvarliga brister i
verksamhet som sökande har i annat uppdrag,



sökanden i något väsentligt hänseende har underlåtit att lämna begärda upplysningar
eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts av Beställaren.

Genom att behörig företrädare undertecknar ansökan så intygar sökanden att förhållanden
under ovanstående punkter inte föreligger vid ansökningstillfället.

3.4.3

Tidigare brister

Beställaren äger inte rätt att avslå en ansökan med hänvisning till brister som ligger mer än
fem år tillbaka i tiden, om inte synnerliga skäl föreligger.
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Mellan
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, organisationsnummer: 222000-1891
Beställaren).
och
[**] organisationsnummer [**] (Vårdgivaren),
har slutits följande

4. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem
4.1

Avtalets omfattning och förutsättningar
4.1.1

Avtalets omfattning

I detta Avtal regleras Vårdgivarens bedrivande av specialiserad fysioterapi (Uppdraget) vid:
[ange namn och adress för mottagningen].
Med Avtalet förstås bestämmelserna i detta Avtal och dess bilagor (Avtalet).
Verksamma fysioterapeuter, deras inriktning och kompetens, samt eventuella tilläggstjänster
regleras i Underbilaga U 1.1.

4.1.2

Avtalets förutsättningar

4.1.2.1 Lag 1993:1652 om ersättning för fysioterapi
Vårdgivare som innehar rättighet att verka enligt lag 1993:1652 om ersättning för fysioterapi
(LOF) ska avstå från denna under avtalstiden.

4.1.2.2 Övergångsregel
Avser avtal med övergångsregler:
Förutsättningarna i detta Avtal är ett undantag från punkt 6.4 Personal och kompetens i
Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning. Undantaget innebar att ansökningar som
inkom före 2016-12-31 där sökande hade avlagt högskoleexamen på avancerad nivå samt
innehade av yrkesförbundet Fysioterapeuterna godkänd utbildningsplan till
specialistkompetens, kunde godkännas.
För vårdgivare som är godkända enligt övergångsregler ska specialistkompetens ha uppnåtts
senast 2018-12-31.
I händelse av att vårdgivaren vid denna tidpunkt ännu inte har godkänts av yrkesförbundet
Fysioterapeuterna krävs att vårdgivaren inkommer till beställaren med en förklaring och
beskrivning av hur specialiseringen ska uppnås. I detta fall kan övergångsreglerna förlängas
som längst till och med 2019-12-31. Om specialisering inte har uppnåtts 2019-12-31 upphör
avtalet att gälla från och med 2020-01-01.
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4.2

Avtalet

Vårdgivaren åtar sig (Åtagandet) att utföra Uppdraget och agera enligt Avtalet. Villkoren för
Vårdgivarens utförande av Uppdraget framgår av Vårdavtalet. Båda parter förbinder sig att
följa gällande villkor i Avtalet. Om det förekommer motstridiga villkor i avtalets olika delar,
dvs avtalet och de delar av förfrågningsunderlaget som är bilagor till Avtalet, ska
handlingarna tolkas i följande ordning:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.3

Detta Vårdavtal
Ersättningsvillkor, bilaga 5
Specifik uppdragsbeskrivning, bilaga 6
Årlig uppföljning, bilaga 7
Informationshantering, bilaga 8
Allmänna villkor, bilaga 9
Villkor för godkännande att teckna avtal, bilaga 3.

Definitioner

Avtal
Detta Vårdavtal med samtliga därtill hörande bilagor

Befrielsegrund
Parts (Beställarens och Vårdgivarens) möjlighet att bli befriad från påföljd för underlåtenhet
att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet till följd av särskild omständighet som preciseras i p.
4.9 Force majeure

Beställare
Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje

Driftstart
Den dag Vårdgivaren enligt Avtalet ska inleda att utföra Uppdraget

SLL
Stockholms läns landsting, tidigare benämning på Region Stockholm

Uppdrag
Det uppdrag Vårdgivaren har att bedriva hälso- och sjukvård enligt detta Avtal. Uppdraget
beskrivs i bilagorna Specifik uppdragsbeskrivning och Allmänna villkor.

Vårdgivarguiden
Vårdgivarguiden är Beställarens portal för information till vårdgivarna. Där finns
information och styrdokument för vårdgivare, http://www.vardgivarguiden.se/

Vårdgivare
Den person (juridisk eller enskild fysisk person) Beställaren tecknat Avtalet med, se
inledningen av Avtalet.
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Åtagande
Vårdgivarens åtagande att utföra Uppdraget och att uppfylla övriga delar av Avtalet

Ändringsmeddelade
Skriftligt meddelande från Beställaren till Vårdgivaren med information om ändringar i
Avtalet och dess bilagor

4.4

Avtalsperiod

Avtalet gäller från och med [ange datum] och tills vidare med tolv månaders uppsägningstid
från beställarens sida och sex månaders uppsägning från vårdgivarens sida. Regler för förtida
upphörande finns i p 4.8.
Utförande av Uppdraget inleds vid ”Driftstarten”. Driftstart för detta Avtal är den [ange
datum]. Före Driftstarten äger Vårdgivaren inte rätt att utföra vård enligt detta Avtal.
För fysioterapeut som enligt godkännande före 2017-01-01 omfattas av övergångsregler
enligt underbilaga U1.1 gäller följande:
För vårdgivare verksamma enligt övergångsregler gäller dessa som längst till 2019-12-31. Om
specialisering inte har uppnåtts 2019-12-31 upphör avtalet att gälla från och med 2020-0101.

4.4.1

Förkortad avtalsperiod i visst fall

Oaktat vad som stadgas ovan om avtalsperiod och uppsägningstid, gäller följande:
För det fall att Avtalet tecknas efter det att Beställaren sagt upp samtliga andra avtal inom
vårdvalsområdet från en och samma tidpunkt, upphör även detta Avtal vid denna tidpunkt.
Bestämmelsen innebär att avtalet i sådana fall får en kortare avtalsperiod än tolv månader.

4.5

Ändrade ägareförhållanden

Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos Vårdgivaren eller hos Vårdgivarens
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Beställaren. På begäran av
Beställaren ska Vårdgivaren lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och
om Vårdgivarens framtida möjligheter att uppfylla Avtalet. Beställaren ska därefter pröva om
Avtalet ska fortsätta att gälla eller om Avtalet ska sägas upp jämlikt p 4.8 nedan. Beställaren
kommer bland annat att värdera om Vårdgivaren med den nya ägaren uppfyller kraven för
godkännande för att teckna vårdavtal. Beställaren ska skriftligen meddela Vårdgivaren om
sitt beslut avseende Avtalets fortsatta giltighet.

4.6

Överlåtelse

Ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta Avtalet eller någon rättighet eller
skyldighet enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga samtycke.
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4.7

Brister i utförande av Åtagandet och sanktioner

Beställaren följer att Vårdgivaren uppfyller sitt Åtagande och vidmakthåller den kvalitet i
utförande av Uppdraget som följer av Åtagandet. Uppföljningen sker bland annat genom
analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall,
uppföljningsmöten och revisioner samt om Vårdgivaren följer lagar förordningar och
landstingets och Beställarens policys. Om Beställaren konstaterar att Vårdgivaren brister i
sitt Åtagande kan Beställaren vidta sanktioner mot Vårdgivaren. Beroende på bristens
allvarlighet tillämpas olika sanktioner.

4.7.1

Vårdgivarens åsidosättande av skyldigheter –
rättelse och innehållande av ersättning

Om Vårdgivaren åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet har Beställaren rätt att uppmana
Vårdgivaren att inom skälig tid vidta rättelse för att avhjälpa bristen. En sådan uppmaning
görs genom att Beställaren tilldelar Vårdgivaren en skriftlig varning. Av varningen framgår
när bristen ska vara åtgärdad. Av varningen framgår också att om bristen inte är åtgärdad vid
denna tidpunkt äger Beställaren rätt att innehålla upp till fem procent av den ersättning som
utbetalas varje månad fram till dess bristen är åtgärdad. När bristen är åtgärdad utbetalar
Beställaren 80 procent av den innehållna ersättningen.

4.7.2

Brister i rapportering och fakturering – rättelse,
reducerad ersättning och vite

Vårdgivaren ansvarar för all sin rapportering till Beställaren. Vårdgivaren ska ha rutiner för
att säkerställa att rapporteringen är korrekt. Om Vårdgivaren är osäker på Beställarens
rapporteringsinstruktioner är det Vårdgivarens ansvar att införskaffa tillräcklig information
för att rapporteringen ska vara korrekt.
Om det finns fel i rapporteringen som innebär att för höga ersättningskrav ställts eller för
hög utbetalning skett äger Beställaren rätt att reducera ersättningen på kommande
utbetalningar till Vårdgivaren med det beloppet som felaktigt betalats ut. Beställaren ska
skriftligen underrätta Vårdgivaren om felet. Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs
för att felet inte ska upprepas. Om Vårdgivaren upprepar felet flera gånger har Beställaren
rätt att ta ut ett vite på upp till det dubbla felaktiga beloppet.

4.7.3

Bristande kvalitet - vite

I Avtalets bilagor Specifik uppdragsbeskrivning och Årlig uppföljning finns
kvalitetsindikatorer med angivna lägsta kvalitetsnivåer som Vårdgivare ska uppnå.
Beställaren beräknar i samband med den årliga uppföljningen en kvalitetspoäng. Om
Vårdgivaren inte sammantaget för alla indikatorer uppnår lägsta kvalitetsnivå kan
Vårdgivaren i första hand åläggas att erlägga ett vite för bristande kvalitet. Vitets storlek
framgår av bilagan Ersättningsvillkor. I synnerliga fall äger Beställaren rätt att säga upp
Avtalet till förtida upphörande utan föregående varning. I Specifik uppdragsbeskrivning och
Årlig uppföljning redovisas hur kvalitetspoängen beräknas.
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4.8

Förtida upphörande
4.8.1

Beställarens rätt till uppsägning av Avtalet till
omedelbart upphörande

Beställaren har rätt att säga upp hela eller delar av Avtalet till omedelbart upphörande eller
den senare dag som anges vid uppsägningen om Vårdgivaren i väsentligt avseende
åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse efter erinran därom.
Exempel på väsentligt åsidosättande av skyldigheter enligt Avtalet – samt annan
hävningsgrund enligt p 4.8.1 .j nedan - kan vara att:
a) Vårdgivaren eller företrädare för Vårdgivaren har gjort sig skyldig till allvarligt fel i
yrkesutövningen eller har dömts för brott avseende yrkesutövning eller annat brott som
allvarligt skadar förtroendet för vården,
b) allvarliga risker för patientsäkerheten föreligger,
c) det är, vid genomförd revision enligt bestämmelserna i Allmänna villkor, uppenbart att
den av Vårdgivaren bedrivna hälso- och sjukvården inte uppfyller gällande medicinska krav
på undersökning, vård, behandling eller krav på bemötande av patienter,
d) det i väsentlig omfattning saknas förutsättning att utföra Uppdraget till följd av bristande
kompetens, brister i ekonomi, lokaler, utrustning eller av annat skäl,
e) Vårdgivaren vid upprepade tillfällen inte erlagt socialförsäkringsavgifter eller skatter,
f) Vårdgivaren vid upprepade tillfällen fått skriftliga varningar från Beställaren enligt p 4.7.1
på grund av åsidosättande av skyldigheter enligt Avtalet utan att bristerna avhjälpts på
tillfredsställande sätt,
g) Vårdgivaren i sin rapportering lämnat uppgifter som leder till väsentliga fel i underlag för
ersättning eller i utbetalning från Beställaren,
h) Vårdgivaren väsentligt åsidosätter bestämmelser i lagar, förordningar eller föreskrifter,
i) Vårdgivaren saknar tillstånd som krävs för att utföra Uppdraget,
j) Vårdgivaren kommit på obestånd, inställt sina betalningar, inlett ackordsförhandlingar,
trätt i likvidation eller om fara för obestånd annars föreligger,
k) Vårdgivaren agerar på ett sätt som riskerar att medföra att Beställarens anseende som
sjukvårdshuvudman eller förtroendet för vården allvarligt skadas eller i övrigt agerar på ett
sätt som medför att Beställarens förtroende för Vårdgivaren allvarligt rubbas.

4.8.2

Skadestånd

Om Avtalet sägs upp enligt p 4.8.1 är Vårdgivaren skyldig att till Beställaren utge skadestånd
för den skada denne lidit. Detta gäller dock inte vid Force majeure enligt p 4.9.
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4.8.3

Uppsägning efter anmaning

Var och en av parterna har rätt att säga upp hela eller delar av Avtalet om den andra parten
åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 30 dagar vidtar rättelse efter
skriftlig anmaning från den första parten.

4.8.4

Andra grunder för uppsägning av hela Avtalet till
förtida upphörande.

a) I p 4.9 regleras parts rätt att säga upp Avtalet om Befrielsegrund föreligger enligt Force
majeure,
b) I p 4.15 regleras Vårdgivarens rätt att säga upp Avtalet efter däri angiven uppsägningstid i
samband med beslutade ändringar i Avtalet
c) Om Vårdgivaren i väsentligt avseende eller vid upprepade tillfällen brutit mot reglerna i
Allmänna Villkor om anställdas rätt till meddelarfrihet,
d) Om ägarförhållandena hos Vårdgivaren eller hos dess moderföretag väsentligen förändrats
och Beställaren enligt p 4.5 beslutar att inte godkänna den nya ägaren,
Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.

4.8.5

Vårdgivarens rätt till uppsägning av Avtalet

Vårdgivaren har rätt att säga upp hela eller delar av Avtalet till omedelbart upphörande eller
den senare dag som anges vid uppsägningen om Beställaren i väsentligt avseende åsidosätter
sina skyldigheter enligt Avtalet och det inte beror på omständigheter som är hänförliga till
vårdgivaren samt inte vidtar rättelse efter erinran därom.

4.9

Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om
underlåtenheten har sin grund i krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet på
transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller
annan omständighet som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll och omständigheten
förhindrar eller försenar fullgörandet av förpliktelsen (Befrielsegrund).
Part som påkallar Befrielsegrund enligt stycket ovan ska utan dröjsmål skriftligen meddela
den andra parten därom. Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen
och effekten av Befrielsegrund.
Part ska återuppta fullgörandet av de förpliktelser som förhindrats eller försenats så snart det
praktiskt kan ske. För det fall Befrielsegrunden varar mer än två månader, har den andra
parten rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning
har ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.
Vårdgivaren är dock skyldig att fortsätta utföra Uppdraget under bl.a. kris- och katastrofläge
enligt Allmänna villkor.
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4.10

Kontaktpersoner

Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller kontaktuppgifter,
ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål.

4.11

Meddelanden

Meddelanden i anledning av Avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson med post
eller e-post. Meddelandet ska anses ha kommit till mottagaren tre arbetsdagar efter att det
skickats.

4.12

Tillämplig lag och tvister

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Norrtälje tingsrätt som första
instans. Tvister mellan Beställaren och vårdgivare som ingår i Region Stockholms
förvaltningsorganisation samt med av Region Stockholm ägda bolag löses enligt Region
Stockholms interna regler.

4.13

Efter Avtalets upphörande

Vårdgivaren ska vid Avtalets upphörande samråda med Beställaren kring hantering av
patientjournaler, patientlistor, lokaler, utrustning och personal samt information till
patienter och allmänhet för att övergången till annan vårdgivare ska kunna ske utan avbrott
eller brister i utförande av vården. Vårdgivaren är skyldig att samverka med andra vårdgivare
som kommer att ta över Vårdgivarens patientansvar.
När Vårdgivaren upphör att utföra Uppdraget enligt Avtalet ska patientjournalerna överföras
till annan av Beställaren anvisad hälso- och sjukvårdspersonal som framöver ska svara för
patientens vård och behandling. Om journalen finns hos Beställaren ska istället en kopia av
journalen överföras. Patientens medgivande till överföring ska finnas. Vårdgivaren ska
hantera patientjournaler, arkivmaterial och annan information i sin verksamhet avseende
uppdraget i enlighet med gällande författningar och Beställarens/Region Stockholms
riktlinjer för bevarande och gallring. Vid upphörande av Uppdraget ska Vårdgivaren stå för
kostnader som kan uppkomma i samband med överlämnandet av handlingar. Vårdgivaren
ska svara för att dokumentation upprättas vid överföring av patientjournal så att journal kan
följas.
För utförda tjänster enligt Avtalet gäller Avtalets bestämmelser i tillämpliga delar även efter
det att Avtalet upphört att gälla.

4.14

Möte inför Driftstart

Beställaren kommer cirka två veckor före Driftstart att genomföra en uppföljning av om
Vårdgivaren är färdig och förberedd att utföra Åtagandet. Uppföljningen kommer att ske på
plats där Uppdraget ska bedrivas. Vårdgivaren ska delta i detta möte.
Beställaren kommer vid detta möte att följa upp att Vårdgivaren vidtagit alla åtgärder som
behövs för att Uppdraget ska kunna bedrivas enligt Avtalet. Beställaren kommer vid
avstämningsmötet att gå igenom en särskild checklista se Vårdgivarguiden.
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om en senare Driftstart eller att säga upp Avtalet till
förtida upphörande om Beställaren bedömer att Vårdgivaren saknar förutsättningar att
utföra Åtagandet från Driftstart. Bedömningen sker bland annat utifrån genomgången av
checklistan.
Vårdgivaren äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av Beställarens beslut.
Beställaren äger rätt till ersättning från Vårdgivaren för kostnader Beställaren haft till följd
av Vårdgivarens brister.

4.15

Ändringar i Avtalet

Beställaren har rätt att, genom politiskt beslut i Kommunalförbundet Sjukvård-och omsorg i
Norrtälje eller i enlighet med vid var tid gällande delegationsordning, ändra villkor i Avtalet
inklusive dess bilagor. Så snart Beställaren har fattat beslut om ändring av villkoren i Avtalet
inklusive dess bilagor ska Beställaren skriftligen informera Vårdgivaren om dessa ändringar
(Ändringsmeddelande). Om Vårdgivaren inte vill bli bunden av de ändrade villkoren, ska
Vårdgivaren inom en tidsfrist på 60 dagar med undantag av väsentliga ändringar i bilagan
Informationshantering där tidsfristen är sex månader – från den tidpunkt
Ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligen meddela Beställaren att de ändrade villkoren inte
accepteras. Om Beställaren inte mottagit ett sådant meddelande inom den angivna tidsfristen
blir Vårdgivaren bunden av de ändrade villkoren från och med den dag Beställaren angivit i
ändringsmeddelandet, dock tidigast vid tidsfristens utgång.
Om Vårdgivaren meddelar Beställaren att Vårdgivaren inte accepterar de ändrade villkoren
upphör Avtalet att gälla 12 månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den
återstående avtalsperioden gäller Avtalet i sin lydelse före ändringarna.

4.16

Övrigt

Vårdgivaren ska utföra Uppdraget enligt Avtalet som en självständig aktör och äger inte rätt
att företräda Beställaren utöver vad som framgår av Avtalet.
Parts försummelse att vid ett eller flera tillfällen göra gällande rättighet enligt Avtalet eller att
påtala förhållande som är hänförligt till Avtalet innebär inte att part avstått från rätten att vid
senare tillfälle göra gällande eller påtala rättighet eller förhållande av ifrågavarande slag.
Om någon bestämmelse i Avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att Avtalet i sin helhet
ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av parterna äger denna part
rätt till skälig jämkning av Avtalet.

4.17

Mervärdesskatt (moms)

Parterna är eniga om att Uppdraget i sin helhet utgör sådan sjukvård som undantas från
momsplikt enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelag (1994:200)(ML). I enlighet med denna
bedömning utgår ingen moms på ersättningen för Uppdraget. För det fall behörig domstol
genom lagakraft-vunnet beslut anser att hela eller delar av Uppdraget inte omfattas av 3 kap.
4 § ML eller annan relevant undantagsbestämmelse i ML, har Vårdgivaren mot utställande av
faktura rätt till moms på ersättning som är hänförlig till de delar av Uppdraget som av
domstol bedömts som momspliktiga. Vad som här har sagts ska äga tillämpning på
ersättningar som utgått från Drift-start. Det åligger Vårdgivaren att snarast möjligt delge
Beställaren föreliggande domstolsbeslut.
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I det fall Beställaren fått del av lagakraftvunnet domstolsbeslut, som avser annan vårdgivare
med vilken motsvarande Avtal inom detta vårdvalsområde tecknats, och varmed hela eller
delar av de tjänster som omfattas av Uppdraget bedömts som momspliktiga, har Beställaren
rätt att för period från och med Driftstart tillämpa samma förfarandesätt även på detta Vårdavtal.
Se vidare p 5.7 i bilaga Ersättningsvillkor.

4.18

Särskilda bestämmelser
4.18.1 Verksamhetens inriktning

I Underbilaga U1.1 förtecknas verksamhetens fysioterapeuter och deras
specialiseringsområde (-n) samt eventuella tilläggstjänster. Beställaren kan, efter förnyad
ansökan från godkänd vårdgivare, godkänna ändringar i förteckningen.

4.18.2 Avstående från rättighet enligt Lag 1993:1652 om
ersättning för fysioterapi
Fysioterapeut som innehar rättighet att verka enligt lag 1993:1652 om ersättning för
fysioterapi (LOF) ska avstå från denna under avtalstiden.

************
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Norrtälje den 20 -

-

Ort

den 20 -

-

Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg
i Norrtälje

___________________________

___________________________

NN

NN

Förbundsdirektör

Behörig firmatecknare
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Mottagning: xxxx
Datum:

Avtalet omfattar följande fysioterapeut/-er:
SPECIALISERAD FYSIOTERAPI
Fysioterapeut

Specialistinriktning

KFÖ*

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

□

Hjärt- och kärlsjukdomar

□

Mental hälsa

□

Neurologi

□

Obstetrik, gynekologi och urologi

□

Onkologi

□

Ortopedi

□

Ortopedisk manuell terapi

□

Pediatrik

□

Respiration

□

Reumatologi

□

Smärta och smärtrehabilitering

□

Äldres hälsa

□

(namn och personnummer)

*Vårdtjänst Kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ)
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Övriga tilläggstjänster
□ Behandling i bassäng: (ange anläggningens namn och

Datum för driftstart:

adress )

□ Kombinerad fysikalisk ödemterapi

Datum för driftstart

□ Mottagningsverksamhet på husläkarmottagning

Datum för driftstart:

Ange husläkarmottagning:
□ Mottagningsverksamhet på barn- och
ungdomsmedicinsk mottagning
Ange mottagning:

Datum för driftstart:

Beställaren kan, efter förnyad ansökan från godkänd vårdgivare, godkänna förändring.
Ansökan ska göras minst tre månader före planerad förändring.
(Texten och underskrifter ovan avser endast förändringar av avtalet, utgår annars.)
Förändring av i avtalet ingående fysioterapeuter/ i avtalet ingående fysioterapeuters
kompetens/tilläggstjänst godkänns, från och med 20xx-xx-xx.
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

************
Norrtälje den 20 -

-

Ort

den 20 -

-

Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg
i Norrtälje

___________________________

___________________________

NN

NN

Förbundsdirektör

Behörig firmatecknare

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG – VÅRDVAL
SPECIALISERAD FYSIOTERAPI
DEL 4 – VÅRDAVTALET

28

143

5. Ersättningsvillkor
5.1

Ersättningssystemet
5.1.1

Allmänt

Ersättningssystemet består av två delar: dels beskrivningssystemet som beskriver patientens
kontakter med vården, dels ersättningsmodellen som omfattar Beställarens ersättningar till
Vårdgivaren.
Vårdgivarens uppdrag som beskrivs i Specifik uppdragsbeskrivning utgör grunden för
Vårdgivarens rätt att fakturera enligt detta Avtal.

5.2

Ersättningsmodellen
5.2.1

Produktionsrelaterade ersättningar

Beställaren ersätter enligt nedan Vårdgivaren för utförda prestationer åt patienter
folkbokförda i Stockholms län som rapporteras enligt Beställarens krav och anvisningar
enligt Avtalet. Ersättning för andra patienter se punkt ”Ersättning för vård av personer ej
folkbokförda i Stockholms län”.
*Ersättning angiven i kolumn Övergångsregel upphör att gälla 2019-12-31 i enlighet med vad
som anges i p 4.4 Avtalsperiod, i Avtalet.
Om specialisering inte har uppnåtts 2019-12-31 upphör avtalet att gälla från och med 202001-01.

Prestation

Ersättning, kr

Ersättning
övergångsregler*

Enskilt nybesök

711

589

Enskilt återbesök, kort <20 min (KVÅ)

117

114

Enskilt återbesök, normal 20-59 min (KVÅ)

419

409

Enskilt återbesök, normal 40-59 min (KVÅ),
patient 0-17 år

680

599

721

599

Enskilt återbesök, särskilt resurskrävande >60 min
(KVÅ), patient 0-17 år

875

875

Enskilt hembesök, normal 20-59 min (KVÅ)

798

779

Enskilt återbesök, resurskrävande >60 min (KVÅ)
patient ≥18 år
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Enskilt hembesök, resurskrävande >60 min (KVÅ

992

969

Besök på annan plats, normal 20-59 min (KVÅ)

798

779

Besök på annan plats, resurskrävande >60 min (KVÅ)

992

969

Besök på annan plats, medverkan i vårdplanering med
annan vårdgivare (KVÅ) 20-59 min

798

779

Besök på annan plats, medverkan i vårdplanering med
annan vårdgivare (KVÅ) >60 min

992

Gruppbesök på mottagning, normal 20-59 min (KVÅ)

194

190

Gruppbesök, mottagning, resurskrävande >60 min
(KVÅ)

380

380

Gruppbesök på annan plats utfärdande av FaR (KVÅ)
normal 20-59 min

235

230

Gruppbesök på annan plats utfärdande av FaR (KVÅ)
resurskrävande >60 min (KVÅ

420

420
352

Gruppbesök, bassäng (KVÅ)

352

Distansbesök , enskilt nybesök < 20 min,1
patient 0-17 år

117

117

Distansbesök , enskilt återbesök < 20 min2

117

117

Distansbesök , enskilt återbesök 20-40 min3

260

260
874

KFÖ nybesök, 20-59 min (KVÅ)

874

KFÖ nybesök, 60-89 min (KVÅ)

1274

KFÖ nybesök >90 min (KVÅ)

1574

KFÖ återbesök, 20-59 min (KVÅ)

779

KFÖ återbesök, 60-89 min (KVÅ)

1179

KFÖ återbesök >90 min (KVÅ)

1479

969

1274
1 574
779
1179
1479
Extra ersättning per besök om tolk närvarar (KVÅ)
Tilläggsersättning
Omfattande utredning, träning och anpassning vid
fallprevention

300

300

300

0

1 http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/it-stod-och-e-tjanster/digitala-vardmoten
2 http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/it-stod-och-e-tjanster/digitala-vardmoten
3 http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/it-stod-och-e-tjanster/digitala-vardmoten
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Omfattande utredning med intyg: Funktions- och
aktivitetsförmågebedömning
Omfattande utredning med intyg: Avancerad motorisk
utredning av barn 0 – 17 år
Omfattande utredning med intyg: Avancerad
utredning av patient med skador och sjukdomar inom
cirkulations- eller respirationssystemet.
Omfattande träning av utredd patient med skador och
sjukdomar inom cirkulations- eller
respirationssystemet

500

0

700

0

700

0

500

0

Tilläggstjänst Mottagningsbesök på husläkarmottagning
Prestation

Ersättning, kr

Enskilt nybesök
Enskilt återbesök, kort <20 min (KVÅ)
Enskilt återbesök, normal 20-59 min (KVÅ)
Enskilt återbesök, resurskrävande >60 min (KVÅ)

711
117
419
721

Tilläggstjänst Mottagningsbesök på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
Ersättning, kr
Prestation
Enskilt nybesök
Enskilt återbesök, kort <20 min (KVÅ)
Enskilt återbesök, normal 20-39 min (KVÅ)
Enskilt återbesök, normal 40-59 min (KVÅ),
patient 0-17 år
Enskilt återbesök, resurskrävande >60 min (KVÅ)
Enskilt återbesök, särskilt resurskrävande >60 min (KVÅ),
patient 0-17 år

711
117
419
680
721
875

Beskrivning av ovanstående förtydligas i rapporteringsanvisning för Vårdval specialiserad
fysioterapi. Detta dokument finns tillgängligt på Vårdgivarguiden. Vårdgivaren ansvarar för
att hålla sig uppdaterad om innehållet i rapporteringsanvisningen.

5.2.2

Hantering av patientavgifter i ersättningsmodellen

Vårdgivaren behåller inbetald patientavgift för öppenvård. Patientavgiften är en del av
Beställarens ersättning till Vårdgivaren. Beställaren administrerar att patientavgiften
frånräknas ersättningen ovan för patienter som inte har frikort eller är avgiftsbefriade.
Betalar patienten en del av patientavgiften, upp till frikortsgränsen, dras en schablon som
motsvarar halva ordinarie patientavgiften, av från ersättningen. Vårdgivaren kompenseras
inte för utebliven intäkt om betalning av avgiften uteblir av annan orsak.
Om Region Stockholm beslutar om ändrade patientavgifter ska övriga ersättningar från
Beställaren till Vårdgivaren justeras på sådant sätt att Vårdgivarens totala ersättning enligt
detta Avtal inte förändras till följd av förändringen av patientavgifter. Beställaren fastställer
hur denna justering av ersättningarna ska ske.
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5.2.3

Målrelaterad ersättning

Den målrelaterade ersättningen omfattar såväl kvalitetsrelaterad ersättning som viten för ej
uppnådda mål. Målrelaterad ersättning beräknas, om inte annat anges, per kalenderår.
Beställaren äger rätt att kvitta vite mot ersättning till Vårdgivare för utförda tjänster vid
kommande utbetalningar.
Kvalitetsrelaterad ersättning beräknas av Beställaren utifrån de underlag Vårdgivaren
rapporterat in. Utfallet av den kvalitetsrelaterade ersättningen uppgår till 2,5 procent av total
ersättning utbetalad under året och beräknas på andel utfärdade FaR, Fysisk aktivitet på
recept, KVÅ-kod DV200 av totalt antal unika patienter under året. I de fall då målvärdet inte
uppnås utgår ingen målrelaterad ersättning.
Kvalitetsindikator
Antal utfärdare FaR, KVÅ- kod
DV200, av totalt antal unika
patienter under året

Mål
År 2019: 10 %

Målrelaterad ersättning
2,5 % av utbetalad ersättning för
året

År 2020: 14 %
ÅR 2021: 18 %
Efterföljande år: 18 %

Vårdgivaren ska underrättas om utfallet av den målrelaterade ersättningen senast 30 juni
efterföljande år. Målrelaterad ersättning ger inte rätt till tillägg för momskompensation.
För nystartade mottagningar görs ingen beräkning av målrelaterad ersättning för det
kalenderår som mottagningen startade.

5.2.4

Extra ersättning för hembesök i perifert belägna
basområden

Vårdgivaren får utöver ersättning enligt 5.2.1 en extra ersättning för hembesök i perifert
belägna basområden enligt tabellen nedan. Basområden är de minsta områden som används
för geografisk indelning av länet. Ett basområde kan utgöras av ett bostadsområde, ett
arbetsplatsområde eller ett ”restområde”, se Vårdgivarguiden, basområden.
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Kommun

Norrtälje (södra)
Norrtälje (norra)

Rimbo

Hallstavik
Väddö
Bergshamra/Blidö

I områdeskategori
1 ingår
nedanstående
basområden.
Extra ersättning
225 kr/besök
6 131 100

I områdeskategori
2 ingår
nedanstående
basområden.
Extra ersättning
350 kr/besök
6 131 501

I områdeskategori
3 ingår
nedanstående
basområden.
Extra ersättning
465 kr/besök
6 131 600

6 126 500
6 125 000
6 122 000
6 145 000
6 148 000

6 164 500
6 164 100
6 126 600
6 143 100
6 143 500

6 126 700

6 151 200
6 154 100
6 162 200

6 163 500

6 161 000
6 163 600
6 133 700

6 133 600
6 133 200
6 133 100
6 134 520

5.2.5

Vite för processer och aktiviteter

5.2.6

Vite för bristande inrapportering

6 154 500

Om Vårdgivaren inte rapporterar till Beställaren enligt bilagorna Årlig uppföljning och
Informationshantering i Avtalet innehåller Beställaren 5 procent av på varje faktura
fakturerat belopp från och med den månad rapporteringen uteblir fram till dess att
rapporteringen sker. Beställaren återbetalar då 80 procent av det innehållna beloppet.

5.2.7

Miljö

Om miljöcertifikat eller miljödiplomering saknas enligt de krav som anges i specifik
uppdragsbeskrivning ska Vårdgivaren erlägga vite motsvarande 0,5 procent av den årliga
ersättning som Beställaren för detta Avtal utbetalat till Vårdgivaren. Vite faktureras
efterföljande år.

5.2.8

Ersättningar för vård av personer ej folkbokförda i
Stockholms län

Vårdgivaren fakturera beställaren för personer folkbokförda utanför Stockholms län
(utomlänspatienter) enligt särskild rutin, se Vårdgivarguiden.
Regiondrivna Vårdgivare ska fakturera patientens hemregion direkt.
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5.2.9

Vård av asylsökande med flera och personer som
saknar nödvändiga tillstånd

Ersättning för vård av asylsökande med flera och personer som saknar nödvändiga tillstånd
att vistas i Sverige faktureras Beställaren i särskild ordning, se Vårdgivarguiden. I gruppen
asylsökande med flera ingår även förvarstagna som vistas i Migrationsverkets förvar, de som
beviljats tillfälligt skydd och deras anhöriga samt ytterligare grupper som regeringen beslutar
om.

5.2.10 Patienter från andra länder
För patienter från andra länder varierar betalningsansvaret beroende på bland annat
bosättningsland. Regler för patientavgifter och ersättningsnivåer för dessa patientkategorier
framgår av avgiftshandboken och turisthandboken, se Vårdgivarguiden. Vårdgivaren
ansvarar för att säkerställa betalningsansvar inför behandling. För patienter från andra
länder fakturerar Vårdgivaren i särskild ordning, se Vårdgivarguiden.
Regiondrivna Vårdgivare ska fakturera Försäkringskassan direkt.

5.3

Ersättningstak

Beställaren ersätter Vårdgivaren med ett maximalt belopp per heltidstjänstgörande
fysioterapeut enligt nedan.
Tak 1
Maximal besöksersättning per kalenderår och
heltidstjänstgörande fysioterapeut

1 100 000 kr

Tak 2
Ersättning för ”Besök på annan plats, medverkan i vårdplanering med annan vårdgivare” får
uppgå till högst 10 % av total besöksersättning för året. Därutöver utgår ingen ersättning.

Takavstämning för utförda besök under kalenderåret sker i efterskott. Beställaren fakturerar
Vårdgivaren för eventuell återbetalning senast 30 april året efter det år som takavstämningen
avser. Vid annan periodisering sker fakturering efter det att vårdgivarens rätt till ersättning
har förfallit enligt punkt 5.8.
För nya Vårdgivare som har varit verksamma viss del av året beräknas ersättningstaket som
1/12 del av ersättningstaket för helår för varje månad som Vårdgivaren har varit verksam.
(Exempel: För Vårdgivare som varit verksam på heltid i sex månader är det maximala
ersättningstaket enligt ovan 550 000 kr).
Om vårdgivaren även är verksam under annat offentligt finansierat hälso-och sjukvårdsavtal
beräknas ersättningstaket i detta avtal utifrån den faktiska tjänstgöringsgraden i avtalet.
( Exempel: För en vårdgivare som arbetar en dag i veckan, 20 %, som underleverantör i annat
avtal beräknas ersättningstaket på 80 %, ersättningstak 880 000 kr/år).
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5.4

Patientavgifter
5.4.1

Betalning av patientavgifter

Vårdgivaren ska av patienter som behandlas enligt detta Avtal ta ut patientavgift med de
belopp som Beställaren beslutat. Uppgift om patientavgifterna finns tillgängliga i Region
Stockholms patientavgiftshandbok, se Vårdgivarguiden.
Patientavgifter ska kunna betalas kontant, med betalkort eller mot faktura.
Beställaren ersätter inte Vårdgivaren för uteblivna patientavgifter. De patientavgifter
Vårdgivaren får från patienterna är en del av Beställarens ersättning till Vårdgivaren.

5.4.2

Patientavgifter för hjälpmedel

Vårdgivaren ska debitera patienter för hjälpmedel enligt av Beställaren fastställda avgifter se
Vårdgivarguiden. De patientavgifter patienter betalar för hjälpmedel tillfaller i sin helhet
Beställaren.

5.5

Kostnadsansvar
5.5.1

Vårdgivarens kostnadsansvar

Vårdgivaren ansvarar för samtliga kostnader som är förenade med Åtagandet, med de
preciseringar och undantag som anges nedan.

5.5.2

Lokaler, utrustning och försörjningstjänster
inklusive informationsförsörjning

Vårdgivaren ansvarar för samtliga kostnader som är relaterade till de lokaler, den utrustning,
de försörjningstjänster och den informationsförsörjning som behövs för uppdragets
utförande.

5.5.3

Hjälpmedel

Vissa behandlingshjälpmedel som förskrivs till brukare i hemmet bekostas av Vårdgivaren, se
Hjälpmedelguiden, behandlingshjälpmedel via Vårdgivarguiden.
Beställaren bekostar övriga hjälpmedel som förskrivs till brukaren enligt Region Stockholms
anvisningar och regler, se Hjälpmedelsguiden via Vårdgivarguiden.

5.5.4

Tolkar

Beställaren svarar för kostnaden för språktolk och tolk för döva, dövblinda och hörselskadade
vid patientkontakt när tolktjänst som har avtal med Region Stockholm anlitas, se
Vårdgivarguiden. Om annan tolktjänst används svarar Vårdgivaren för kostnaden.

5.5.5

Sjukresor

Beställaren svarar för kostnaderna för sjukresor om leverantör som Region Stockholm har
avtal med anlitas, se Vårdgivarguiden.
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5.6

Utbildningsåtaganden

Beställaren ersätter Vårdgivaren för utbildningsplatser denne tillhandahåller vård- och
medicinstuderande med av Region Stockholm fastställd ersättning, se Vårdgivarguiden.

5.7

Moms

5.7.1 Kompensation för moms
Privat vårdgivare och regionägda bolag som inte har rätt att göra avdrag för moms får på
fakturerat belopp göra ett tillägg motsvarande högst den statliga momskompensationen.
Storleken på tillägget fastställs av Beställaren och finns tillgängligt på Vårdgivarguiden.

5.8

Fakturering
5.8.1

Utformning av faktura

Från den registrering av vårdhändelser som Vårdgivaren gör till Beställarens databaser
sammanställer Beställaren ett faktureringsunderlag. Faktureringsunderlaget kan även
innehålla särskilda tillägg enligt uppdraget. Vårdgivaren ska kontrollera och godkänna detta
underlag, varefter utbetalning sker.
Beställaren betalar endast för utförd vård som registrerats till databaser enligt Beställarens
anvisningar samt för uppdragsrelaterade ersättningar och särskilda ersättningar enligt detta
Avtal.
På fakturan samlas samtliga poster som ska faktureras enligt detta Avtal.
Beställaren äger rätt att kvitta för mycket utbetald ersättning mot ersättning till Vårdgivare
för utförda tjänster vid kommande utbetalningar.

5.8.2

Faktureringsperiod

Fakturering sker månadsvis i efterskott.
Ersättningar som utgår med årsbelopp faktureras månadsvis i efterskott med en tolftedel av
årsbeloppet.

5.8.3

Faktureringsadress

Faktura ska sändas till adress Beställaren anger, se Vårdgivarguiden.

5.8.4

Invändningar mot faktura

Invändningar mot fakturan ska ske skriftligen senast tre månader efter mottagandet för att
beaktas. Reglering av felaktigt fakturerat belopp ska ske inom 30 dagar efter det att parterna
enats om att korrigering ska ske.
Beställaren har rätt att begära rättelse av felaktigt fakturerat belopp även efter denna
tremånadersperiod.
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5.9

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura på första tillgängliga bankdag 20 kalenderdagar efter
fakturadatum. Om fakturans faktiska ankomstdatum är mer än fem kalenderdagar efter
fakturadatum äger Beställaren rätt att förlänga tiden för betalning med motsvarande antal
dagar.
Vårdgivaren har inte rätt att ta ut faktureringsavgift, andra avgifter eller pristillägg som inte
framgår av detta Avtal.
Ersättning utbetalas endast till Vårdgivare som är godkänd för F-skatt.
Rätten till ersättning har förfallit om kravet inte har fakturerats – eller om vårdhändelsen
inte rapporterats korrekt till Beställarens databaser – inom tre månader efter det att det som
är ersättningsberättigat utförts. Detta förhållande påverkas inte av Avtalets stycke om parts
rätt att vid senare tillfälle påtala rättighet.

5.10

Dröjsmål

Betalningsmottagande part äger vid försenad betalning rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt
gällande räntelag.
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6. Specifik uppdragsbeskrivning
6.1

Inledning
6.1.1

Samordnad hälso-och sjukvård och omsorg i
Norrtälje

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) bildades 2016.
Förbundsmedlemmar i KSON är Region Stockholms och Norrtälje kommun. Syftet med
kommunalförbundet är att utveckla och fördjupa förbundsmedlemmarnas samarbete och
samordna de gemensamma resurserna för Norrtäljes invånare genom innovativa samarbeten
för att uppnå samordnings- och effektivitetsvinster.
Målet är att åstadkomma samordnad hälso-och sjukvård och omsorg där olika aktörer
samarbetar med utgångspunkt i varje enskild individs behov, resurser och delaktighet. De
olika aktörernas samverkan bygger på väl fungerande arbetsflöden och vårdprocesser som
bidrar till att insatser upplevs som en helhet av den enskilde.
Arbetssätten ska utmärkas av ett personcentrerat och individanpassat förhållningssätt och
alla aktörer har därvid ett ansvar att verka för att stärka den enskildes delaktighet i sin hälsa,
vård och omsorg.

6.1.2

Kort om uppdraget

Verksamheten omfattar fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser inom angivna
specialiseringsområden i öppenvård.
Syftet med insatserna är att förbättra patientens aktivitets- och funktionsförmåga med
målsättningen att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion och tidigt åtgärda
försämring av funktionstillstånd, samt skapa goda villkor för ett självständigt liv med aktivt
deltagande i samhällslivet.
För patient med behov av samordnad rehabiliteringsinsats ska fysioterapeuten verka för att
rehabiliteringsprocessen sker samordnat med patientens övriga behandling eller stöd.
Vårdgivaren ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv.
Insatserna ska utgå från medicinska bedömningar och prioriteringar samt nationella
riktlinjer.

6.2

Målgrupp
6.2.1

Generell målgrupp

Den generella målgruppen omfattar patienter folkbokförda i Sverige.
Patienter från andra regioner har med stöd av Patientlag (2014:821) rätt att på egen hand
söka öppenvård i Norrtälje. Dock gäller att eventuella remisskrav såväl i hemregionen som i
Region Stockholm ska vara uppfyllda.
Utöver ovan angivna generella målgrupp omfattar avtalet följande patienter:


Patienter i akut behov av vård.
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Personer som har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EEG 883/2004 och EEG 987/2009 om
samordning av de sociala trygghetssystemen samt EEG 1408/71). Detta gäller även
för EU-medborgare som är registrerade som arbetssökande i Stockholms län.



Personer som är EU-medborgare och som är registrerade som arbetssökande i
Stockholms län.



Personer som omfattas av konventioner eller överenskommelser om
sjukvårdsförmåner som Sverige har ingått med andra länder, se Vårdgivarguiden.



Personer som är asylsökande eller utan nödvändiga tillstånd, som fyllt 18 år, i behov
av vård som inte kan anstå.



Asylsökande (personer som omfattas av lagen 2008:344 om hälso- och sjukvård till
asylsökande m.fl.) som inte fyllt 18 år ska erbjudas vård i samma omfattning som den
som erbjuds dem som är folkbokförda inom Stockholms län. Detsamma gäller för
personer som inte har fyllt 18 år och som omfattas av lagen 2013:407 om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

6.2.2

Uppdragets målgrupp

Vårdgivaren ska prioritera:
 patienter med skador och sjukdomar inom specialiseringsområdet,
 patienter med omfattande behov samt,
 i syfte att främja en samordnad vårdkedja; patienter som kommer direkt från
slutenvården och patienter som har fått annan medicinsk behandling.
Vårdgivaren ska även prioritera insatser som:
 minskar behov av slutenvård och icke medicinskt motiverade besök på akutsjukhus,
 främjar kvarboendeprincipen samt
 främjar deltagande i studier och arbetsliv och förhindrar långtidssjukskrivning.
För patienter med omfattande behov, såsom exempelvis barn och äldre med stora och
sammansatta vårdbehov, patienter med omfattande funktionsnedsättningar samt kroniskt
sjuka, ska särskilt eftersträvas kontinuitet i vårdkontakterna. För dessa patientgrupper ska
även stöd till närstående prioriteras.

6.2.3

Avgränsning av patientgrupper

Avgränsningen avser följande:
 För individer som har verkställt beslut enligt Socialtjänstlagen 2001:453 för särskilda
boendeformer för äldre gäller endast specifik fysioterapi. Bedömning av behovet av
specifik fysioterapi görs av vårdgivaren. För de individerna ingår inte hembesök på
äldreboendet/korttidsboendet.
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6.3

Målgruppen innefattar inte patienter som har pågående individuella fysioterapiinsatser från habiliteringen, primärvårdsrehabilitering eller annan fysioterapi
mottagning.

Uppdraget

Vårdgivaren ska:


undersöka, bedöma, diagnostisera, behandla, följa upp och utvärdera insatser.



upprätta individuell behandlingsplan med dokumenterat syfte och mål i samråd med
patienten och vid behov närstående.



delta i vårdplanering på husläkarmottagning eller annan relevant mottagning,
konferens med patient, i de fall detta bedöms främja möjligheten att nå
rehabiliteringsmålet.



vid behov upprätta individuell rehabiliteringsplan i samråd med patienten, och vid
behov närstående, samt berörda aktörer.



utföra fysioterapeutinsats på mottagning, individuellt eller i grupp.



utföra enstaka fysioterapeutinsats i hemmet. Vid behov av hemrehabilitering ska
fysioterapeutinsats samordnas med berörd Kundvalsutförare för hemrehabilitering.



tillgodose regelbundet återkommande insatser för patient med varaktigt nedsatt
funktionstillstånd.



utföra skade- och sjukdomsförebyggande insatser, exempelvis fallprevention, och
främja levnadsvaneförändringar i syfte att uppnå rehabiliteringsmålen och motverka
vårdberoende. Behandlingen ska pågå längst till dess att behandlingsmålet är
uppnått, eller till dess att vårdgivaren bedömer att patienten klarar sin fortsatta
träning på egen hand.



som en integrerad del i den ordinarie verksamheten, uppmärksamma ohälsosamma
levnadsvanor, ge enkla råd samt vid fysisk inaktivitet genomföra rådgivande samtal
och kvalificerat rådgivande samtal. Vid behov av vidare insatser ska Vårdgivaren
känna till och kunna hänvisa till relevant hälso- och sjukvårdmottagning respektive
kommunala insatser. Se även Vårdgivarguiden, Vårdprogram för hälsosamma
levnadsvanor.



använda Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som behandlingsalternativ för att förebygga
och behandla sjukdom enligt gällande riktlinjer och, där så är lämpligt, förskriva FaR.



i samband med avslutning av gruppträning och förskrivning av FaR genomföra ett
överlämnade besök med gruppen på friskvårdsanläggning.



utföra funktions- och aktivitetsbedömningar som underlag till läkarintyg.



utfärda utlåtande och intyg enligt gällande riktlinjer lagstiftning och
överenskommelser, se Region Stockholms riktlinjer på Vårdgivarguiden.



medverka vid upprättande av samordnad individuell plan (SIP) enligt gällande
lagstiftning och riktlinjer, Region Stockholms riktlinjer på Vårdgivarguiden.



informera och instruera närstående och vårdare i ett rehabiliterande förhållningssätt
kring den enskilde patienten.
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bedöma hjälpmedelsbehov vilket kan innebära någon av följande åtgärder:

o

informera om egenansvarsprodukter

o

utfärda egenvårdsbeslut för Fritt val-rekvisition

o

förskriva, utprova och följa upp hjälpmedel, förbrukningsmaterial enligt
Hjälpmedelsguidens regelverk.

6.3.1

Tilläggstjänst till uppdraget

Efter godkännande från Beställaren kan verksamheten omfatta följande tilläggstjänster:
• Behandling i bassäng
Insatsen omfattar fysioterapeutinsats i bassäng.
• Behandling av lymfödem
Insatsen omfattar förskrivning och kompressionsbehandling samt information och träning i
användande och egenvård av kompressions-hjälpmedel. Manuellt lymfdränage ges som
tillägg när effekten av kompressionsbehandling inte är tillräcklig. Insatsen omfattar
information om tillståndet och vikten av egenvård.
• Mottagningsverksamhet på husläkarmottagning
Insatsen omfattar akuta och planerade individuella besök på mottagning som har avtal
gällande husläkarverksamhet. Tilläggstjänsten förutsätter att insatsen finns att tillgå för
patienten även på Vårdgivarens egen mottagning. Syftet är att, utifrån ett patientperspektiv,
stärka samverkan mellan vårdverksamheter och optimera förutsättningarna för effektivt
kompetensnyttjande.
• Mottagningsverksamhet på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
Insatsen omfattar akuta och planerade individuella besök på barn- och ungdomsmedicinsk
mottagning. Tilläggstjänsten förutsätter att insatsen finns att tillgå för patienten även på
Vårdgivarens egen mottagning. Syftet är att, utifrån ett patientperspektiv, stärka samverkan
mellan vårdverksamheter och optimera förutsättningarna för effektivt kompetensnyttjande.

6.3.2

Krav på utrustning/resurser

Vårdgivarens mottagning ska inrymma:
 Enskilda behandlingsrum och grupprum samt utrustning anpassad för uppdragets

målgrupper.
6.3.3

Vårdprogram och riktlinjer

Vårdgivaren ska följa för Uppdraget relevanta nationella riktlinjer samt regionala och lokala
vård- och handlingsprogram som finns i beslutsstödet VISS, se Vårdgivarguiden.
För detta uppdrag ska Vårdgivaren bland annat följa:
 Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
 Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
 Nationella riktlinjer för vård vid stroke
 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
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Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom
Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom
Nationella riktlinjer för diabetesvård







Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård
Nationella riktlinjer för lungcancervård
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd




Regionalt vårdprogram för övervikt och fetma
Regionalt vårdprogram för ADHD, lindrig utvecklingsstörning och
autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna.
Regionalt vårdprogram för fallprevention
Regionalt vårdprogram våld i nära relationer




6.3.4

Kvalitetsregister

Vårdgivaren ska rapportera uppgifter inom sin verksamhet till Nationella Kvalitetsregister, se
Vårdgivarguiden.
För detta uppdrag ska Vårdgivaren bland annat använda:
 Bättre Omhändertagande av Artros (BOA).

6.3.5
6.3.5.1

Samverkan

Samverkan för patientens bästa

Vårdgivaren ska aktivt bidra till samverkan och planering för patienter som har behov av
vård och omsorg från andra vårdgivare och huvudmän. Ersättning för samråd om patient
med andra vårdgivare och aktörer är inkluderat i besöksersättningen.
I detta ingår även att på verksamhetsnivå utveckla och dokumentera arbetssätt och rutiner
för samverkan.

6.3.5.2 Vårdprocesser
Vårdgivaren ska säkerställa att vårdkedjan ur ett patient- och närståendeperspektiv är så
sammanhängande som möjligt.
Vårdgivaren ska vid behov och efter dokumenterat samtycke informera patientens husläkare,
eller annan ansvarig läkare, om patientens aktuella vård och behandling. Detta gäller särskilt
för äldre med stora och sammansatta vårdbehov, patienter med omfattande
funktionsnedsättning, kroniskt sjuka patienter, barn och unga med behov av särskilt stöd,
patienter med smärtproblematik och patienter med psykisk ohälsa.
Vårdgivaren ansvarar för överlämnande till annan vård- eller omsorgsgivare för att ge
patienten god och samordnad vård. Så få kontaktpunkter som möjligt ska involveras i
patientens möte med vården.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG – VÅRDVAL
SPECIALISERAD FYSIOTERAPI
DEL 6 – SPECIFIK UPPDRAGSBESKRIVNING

42

157

6.3.5.3 Vårdplanering
Vårdgivaren ska aktivt delta i, och vid behov ta initiativ till, vårdplanering i samverkan med
andra vård- och omsorgsgivare.
Vårdgivaren ska se till att patienten, och vid behov närstående, görs delaktiga i
vårdplaneringen. Patientens samlade behov, det vill säga medicinska behov,
omvårdnadsbehov och behov utifrån funktionsförmåga, ska vara utgångspunkt för den vård
som planeras och erbjuds.

6.3.5.4 Övergripande samverkansöverenskommelser
Vårdgivaren ska känna till och följa beslut och riktlinjer i samverkansöverenskommelser som
finns mellan Beställaren, Region Stockholm och andra huvudmän som berör Vårdgivarens
uppdrag, se http://www.vardgivarguiden.se/och Norrtälje kommuns hemsida
https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/ Vårdgivaren ska delta i arbetet med att
anpassa och utveckla dessa till lokal nivå.

6.3.5.5 Lokala samverkansöverenskommelser
Vårdgivaren ska vid behov samverka med Hjälpmedelsverksamheterna för att bidra till ett
funktionellt hjälpmedelssortiment.

6.4

Personal och kompetens

Vårdgivaren ska ha personal i den omfattning som krävs för att utföra Uppdraget i enlighet
med Avtalet, samt vara lokaliserad till gruppmottagning som bör omfatta minst tre
fysioterapeuter med offentlig finansiering.
Ett alternativ till lokalisering är samlokalisering med annan offentligt finansierad hälso-och
sjukvårdsmottagning såsom husläkarmottagning eller allmänpsykiatri i öppenvård.
För Uppdraget ska Vårdgivaren ha fysioterapeut/er med av yrkesförbundet
Fysioterapeuterna formaliserad specialistkompetens inom följande områden:















Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Hjärt- och kärlsjukdomar
Mental hälsa
Neurologi
Obstetrik, gynekologi och urologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedisk manuell terapi
Pediatrik
Respiration
Reumatologi
Smärta och smärtrehabilitering
Äldres hälsa

Vårdgivaren ska tillse att personalen har för Uppdraget adekvat utbildning och kompetens
och får den kompetensutveckling som erfordras.
Vårdgivaren ska upprätthålla sin kompetens genom att följa yrkesförbundets riktlinjer.
Legitimation för såväl fysioterapeut som sjukgymnast ska vara utfärdad av Socialstyrelsen.
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Personalen ska ha kompetens att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor och ge enkla
råd. Personalen ska även ha kompetens att genomföra rådgivande samtal och kvalificerat
rådgivande samtal vid fysisk inaktivitet. Vid behov av vidare insatser ska vårdgivaren känna
till och kunna hänvisa till lämplig hälso-och sjukvårdmottagning eller annan aktör.
I de fall Vårdgivaren önskar förändring av personal som omfattas av Avtalet ska Vårdgivaren
meddela Beställaren senast tre månader i förväg. Skriftligt godkännande från Beställaren
krävs innan verksamhet kan påbörjas.
Vårdgivaren ska säkerställa att verksamhetschefen har adekvat kompetens för att leda den
systematiska utvecklingen av verksamhetens kvalitet i enlighet med verksamhetens
ledningssystem. I detta ingår att vara väl förtrogen med och insatt i de lagar, förordningar,
föreskrifter, riktlinjer, råd och rekommendationer som gäller för hälso- och sjukvården, både
nationellt och lokalt.
Personal med patientkontakt ska tala och förstå samt kunna läsa och skriva svenska.

6.4.1

Undantag från kompetenskrav vid bristande
tillgänglighet

Om bristsituation råder i Norrtälje inom en viss specialisering, som innefattas i detta
uppdrag, kan verksamhetschef inom ett befintligt avtal ansöka hos Beställaren om
anställning för fysioterapeut som ej uppfyller uppdragets kompetenskrav enligt punkt 6.4.
Kravet för godkännande av undantag från ställda kompetenskrav är att magisterexamen
avlagts och en av yrkesförbundet godkänd studieplan för specialisering finns.
Beställaren beslutar om undantag kan godkännas. Som längst kan undantaget gälla i tre år.
Därefter upphör möjligheten att verka inom avtalet för den anställda om inte ställda
kompetenskrav enligt punkt 6.4 uppnåtts under den avtalade treårsperioden.

6.4.2

Tilläggstjänst Behandling i bassäng

Tjänsten ska utföras av legitimerad fysioterapeut.

6.4.3

Tilläggstjänst Behandling av lymfödem

Tjänsten ska utföras av legitimerad fysioterapeut med adekvat utbildning och klinisk
erfarenhet av lymfödembehandling.

6.4.4

Tilläggstjänst Mottagningsverksamhet på
husläkarmottagning

Tjänsten ska utföras av legitimerad fysioterapeut.

6.4.5

Tilläggstjänst Mottagningsverksamhet på barn- och
ungdomsmedicinsk mottagning

Tjänsten ska utföras av legitimerad fysioterapeut.
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6.4.6

Vikariat

Vikariat beviljas under vissa förutsättningar.
Alternativ 1. Vikariatstagaren har av yrkesförbundet utfärdat certifikat för specialiserad
fysioterapi.

eller
Alternativ 2. Vikariatstagaren har av verksamhetschef bedöms ha tillräcklig kompetens inom
aktuell specialitet samt har minst två års klinisk erfarenhet.
Verksamhetschef ansvarar i detta fall för att vikariatstagaren erbjuds klinisk
handledning/stöd under hela vikariatsperioden.
Kort information om att vikariatstagarens kompetensnivå ska framgå av:
- mottagningens hemsida
- 1177/vårdguiden, sök mottagning
- vid tidsbokning om patienten efterfrågar namngiven specialist eller efterfrågar specialist.

Vikariat enligt alternativ 2 godkänns endast för heltidsfrånvaro med lagstöd och avser
frånvaro på grund av sjukdom, studier/forskning inom för uppdraget
relevant område, föräldraledighet eller politiskt/fackligt uppdrag. Semesterledighet omfattas
inte. Vikariat beviljas för högst 12 månader i taget. Tider för verksamhetens bedrivande
Samtliga fysioterapeuter ska vara verksamma enligt Avtalet minst motsvarande 51 procent av
heltid. Mottagningen där verksamheten bedrivs ska vara öppen alla vardagar och minst
08.00 – 16.00. Under mottagningens öppettider ska det vara möjligt att nå mottagningen på
telefon.
Vårdgivaren ska planera verksamheten så att tillgängligheten inte avsevärt påverkas vid
personals frånvaro.
Filialmottagning ska erbjuda insatser på fasta dagar varje vecka.

6.5

Miljö

Vårdgivaren ska ha ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO-standard 14001, EMAS
eller motsvarande om ersättningen överstiger 15 miljoner kronor per år. Kravet på
miljöcertifiering gäller också om Vårdgivaren är del av en koncern eller motsvarande vars
sammanlagda årliga ersättning från Beställaren överstiger 20 miljoner kronor.
Kravet på att verksamheten är certifierad infaller senast 31 december året som följer det år
20 miljoner kronor i ersättning är överskriden.
Om vårdgivarens ersättning understiger 20 miljoner kronor per år ska denna vara
miljödiplomerad av Beställaren om den inte är miljöcertifierad.
Diplomering ska ske senast ett år efter driftstart. Beställarens miljödiplom gäller ett år från
den dag det godkänns. Se Vårdgivarguiden.

6.5.1

Förnybart bilbränsle

Fordon som kan drivas med förnybart bränsle ska använda förnybart bränsle när det finns
tillgängligt. Fordon som drivs av bensin eller diesel ska använda bränsle med så hög andel
inblandning av förnybart drivmedel som är möjligt.

6.5.2

Kemiska produkter

Kemiska produkter som vårdgivaren köper in och/eller använder ska inte innehålla
förbudsämnen som finns upptagna på Region Stockholms vid varje tidpunkt gällande
utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter,
se Vårdgivarguiden.
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6.5.3

Kemikalier i varor

Vid upphandling eller inköp av varor och förbrukningsartiklar ska krav ställas i enlighet med
Region Stockholms vid var tid gällande utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i
varor, se Vårdgivarguiden.

6.6

Forskning, utveckling och utbildning
6.6.1

Forskning och utveckling

Vårdgivare ska delta i utveckling av vården och framtagande av nya läkemedel,
behandlingsmetoder, medicintekniska produkter och diagnostik genom att medverka i
forskningsprojekt, kliniska prövningar och kvalitetsutveckling samt genomförande av
innovationsprojekt. Denna medverkan består bland annat i att tillhandahålla nödvändiga
uppgifter från journal och laboratorierapporter och biträda med kompletterande uppgifter
och tjänster. I förekommande fall skall vårdgivare delta i insamling, lagring och
tillgängliggörande av prov, provdata och kliniska uppgifter inom ramen för vad som regleras
i nationella eller regionala vårdprogram eller på annat sätt överenskommits i regionala eller
lokala avtal.
Efter att informerat samtycke har inhämtats ska journaluppgifter, biobanksprover, provdata
och liknande data om patienter tillgängliggöras för de ovan angivna ändamålen. Uppgifter
om enskilda prov som sparas ska registreras i Stockholms medicinska biobank. Om detta är
förknippat med väsentliga merkostnader regleras detta genom överenskommelse i varje
enskilt fall mellan Vårdgivaren, biobanken och den som begär ut uppgifter eller prover.

6.6.2

Utbildningsuppdraget

Region Stockholm har ett lagstadgat ansvar att bedriva god hälso- och sjukvård. I det
uppdraget ingår ett utbildningsåtagande i syfte att säkerställa återväxt av sjukvårdspersonal
samt att säkra en utbildning som håller hög kvalitet. All regionfinansierad vårdverksamhet
ansvarar för och ska vara med och bidra till en fungerande kompetensåterväxt inom sina
respektive kompetensområden. Det innebär att vårdgivare, oavsett driftsform, ska medverka
i av Region Stockholm beslutad utbildningsverksamhet. Vårdgivares utbildningsåtagande ska
ske på det sätt som anges nedan. Ersättningen kommer dels från statliga medel som Region
Stockholm erhåller och dels av medel som Region Stockholm avsätter.
Vårdgivaren ska på anmodan av Region Stockholm medverka i den kliniska utbildningen av
vård- och medicinstuderande och tillhandahålla platser för verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) eller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) till de olika professioner som tjänstgör hos
Vårdgivaren. Där läkare tjänstgör ska på anmodan av Region Stockholm utrymme för AToch ST-tjänstgöring tillhandahållas. Vårdgivaren är skyldig att tillhandahålla så många
platser som Region Stockholm kräver.
Eventuell ersättning för vårdgivare som tillhandahåller platser för VFU/VIL, AT och ST
betalas ut enligt schablon som fastställs varje år av Region Stockholm eller så ofta som
Region Stockholm bestämmer. Ersättningen kommer dels från statliga medel som Region
Stockholm erhåller och dels av medel som Region Stockholm avsätter.
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De närmare detaljerna avseende det åtagande som förväntas av varje vårdgivare kan komma
att regleras i en separat överenskommelse som syftar till att precisera vårdgivarens
utbildningsuppdrag enligt nedan.

6.6.3

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller
verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Vårdgivaren ska på anmodan av Region Stockholm tillhandahålla platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) för vårdstuderande
till de olika professioner som tjänstgör hos Vårdgivaren. Vårdgivaren ska ansvara för att de
kliniska utbildningsmiljöerna håller den kvalitet som följer av examenskraven för respektive
utbildning och medverka i utvärderingar, uppföljningar och utvecklingsarbete.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) förutsätter att VFU/VIL skall vara högskolemässigt. Med
högskolemässighet inom VFU/VIL avses studenters möjligheter samt förutsättningar att
inför sin kommande profession kunna:
• integrera teori och praxis för att träna och utveckla sina kunskaper och färdigheter,
• utveckla kritisk, reflekterande hållning samt förmåga till problemlösning,
• följa kunskapsutveckling inom sitt kompetensområde analysera, värdera och pröva sina
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
Den som handleder studenter ska ha handledarkompetens eller annan likvärdig pedagogisk
utbildning, för närmare beskrivning se dokumentet, ”Rekommenderad pedagogisk
kompetens för medarbetare i regionens vårdverksamheter där studerande utbildas”.
I utbildningsuppdraget ingår också att delta i de regelbundna handledarmöten som
arrangeras av aktuellt lärosäte. Vårdgivaren ska medverka i lärosätenas utvärderings- och
kvalitetssäkringsarbete av verksamhetsförlagd utbildning.
Vårdgivaren ska kunna ta emot en fysioterapistuderande motsvarande sju veckor per
heltidsverksam fysioterapeut och år. Utbildningsplatser ska tillhandahållas för studerande på
utbildningar till de professioner som finns anställda hos Vårdgivaren. Vårdgivaren ska i
första hand ta emot vårdstuderande från gymnasie-, YH-, universitets- och
högskoleutbildningar inom Stockholms län.
Platser för VFU/VIL hanteras via det elektroniska kliniska placeringsprogrammet KliPP eller
annat program som lärosätet eller Region Stockholm tillhandahåller. Ersättningen regleras i
ersättningsbilagan.

6.7

Hjälpmedel och visst förbrukningsmaterial

Vårdgivaren ska efter behovsbedömning förskriva hjälpmedel, förbrukningsmaterial enligt
Region Stockholms anvisningar, regler och beställningsrutiner, se Hjälpmedelsguiden via
Vårdgivarguiden. Vårdgivaren ska vara väl förtrogen med aktuellt hjälpmedelsutbud, följa
upp förskrivna hjälpmedel samt även i övrigt fullfölja sitt förskrivaransvar. Vårdgivare som i
sitt uppdrag har att förskriva bashjälpmedel för rörelsenedsättning mm ska tillhandahålla
utrymme för utlämning och återtagning för denna typ av hjälpmedel.
Vårdgivaren ansvarar för att ta ut eventuell avgift av patienter/brukare för hjälpmedel enligt
Region Stockholms beslut, se http://www.vardgivarguiden.se/. Avgiften ska tillfalla Beställaren.
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7. Årlig uppföljning
I Allmänna villkor finns en generell beskrivning av Beställarens uppföljning. I detta
dokument beskrivs den årliga uppföljningen av avtal inom detta vårdområde inklusive krav
på manuell inrapportering.
Beställarens uppföljning tjänar flera syften:


Uppföljning för analys och planering



Uppföljning för kontroll (verifiera att vårdgivaren levererar enligt avtal)



Uppföljning för dialog och utveckling



Uppföljning som en del av styrningen

7.1

Utformning av den årliga uppföljningen

7.1.1

Löpande uppföljning

Beställaren följer fortlöpande vårdgivarens leverans av vårdtjänster i enlighet med avtalet.
Vårdproduktionen stäms av i samband med faktureringen. Synpunkter från patienter och
vårdgrannar tas emot och hanteras. Dialog som från tid till annan uppstår kring tolkningen
av avtalet ger också input till avtalsuppföljningen.

7.1.2

Årlig sammanställning av uppgifter

Årligen görs en sammanställning per avtal vilken bygger på data Beställaren hämtar från
register (beskrivs i matris med indikatorer och nyckeltal) och på svar på frågor som hämtas
in via WIM/enkät, se nedan. Den årliga sammanställningen återkopplas till vårdgivaren.
Uppföljningskategorier:

7.1.3

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Säker vård
Effektiv vård
Hälsofrämjande och förebyggande vård
Jämställd och jämlik vård
Patientfokuserad vård
Vård i rimlig tid
Miljö
Uppföljningsmöten

Utbytet av information via statistik och rapporter kompletteras med att Beställaren kallar till
uppföljningsmöten. I allmänhet sker detta på vårdenheten/mottagningen.
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7.1.4

Fördjupad uppföljning

Beställaren äger rätt att genomföra fördjupade uppföljningar av Vårdgivarens utförande av
Uppdraget. Fördjupad uppföljning kan även omfatta ett eller flera av Socialstyrelsens
kvalitets-perspektiv på God Vård. Fördjupade uppföljningar kan utföras i syfte att:
• Granska vården - säkerställa att Vårdgivaren fullföljer sitt uppdrag enligt Avtalet och att
patienterna får bästa möjliga hälso- och sjukvård,
• Jämförelser - göra jämförande studier med andra vårdgivare med motsvarande eller
liknande uppdrag,
• Vårdsamband - studera vårdsamband mellan olika vårdnivåer,
• Kontroller - göra de kontroller som behövs för att bedöma om Vårdgivarens fakturering
sker på korrekt sätt,
• Miljö - följa upp Vårdgivarens miljöarbete,
• Andra skäl - eller av andra skäl.

7.1.5

Omfattning av den fördjupade uppföljningen

En fördjupad uppföljning kan omfatta granskning av kvalitetssystem, rutinbeskrivningar
samt patientjournaler och övriga dokument samt intervjuer som granskarna eller Beställaren
anser angelägna för granskningens genomförande. Därtill får granskarna vidta sådana
åtgärder som de bedömer nödvändiga för att fullgöra granskningen.

7.1.6

Vårdgivarens medverkan i fördjupade uppföljningar

Vårdgivaren ska medverka vid fördjupade uppföljningar och kostnadsfritt samt utan
dröjsmål ställa allt material och all dokumentation som granskarna efterfrågar till deras
förfogande. Detta gäller även tillgång till ekonomisystem och för granskningen adekvata
sidosystem. Vid granskning av journalhandlingar ska detta ske enligt gällande
sekretessregler. Samtliga deltagare i en fördjupad uppföljning ska beakta gällande
bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.

7.1.7

Rapport om fördjupad uppföljning

Beställaren äger rapporten som blir resultatet av den fördjupade uppföljningen.

7.1.8

Kostnadsansvar för ytterligare kontroll

Beställaren kan komma att debitera vårdgivaren en självkostnad avseende journalgranskning och andra kontrollmoment i de fall där rapporten från den fördjupade
uppföljningen visar på behov av ytterligare kontroll. Denna debitering tillkommer utöver
eventuella krav på återbetalning av felfakturerat belopp

7.2

Uppföljningsplan

Planen kan årligen komma att kompletteras med aktuella frågor till Vårdgivarna att besvara
via webbenkät. Se specifikt dokument på Vårdgivarguiden.
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7.3

Uppgifter från register

Uppgifter till avtalsuppföljningen hämtas av Beställaren från dataregister som Vårdgivaren
ska rapportera till. Information om rapportering till register finns i bilagan
Informationshantering.

7.4

Inrapportering från WIM

Uppgifter som inte kan inhämtas från register, men har sin grund i avtalet, rapporteras av
Vårdgivaren till Beställaren via en Webbaserad InrapporteringsMall (WIM). Denna manuella
inrapportering kan vara föranledd dels av Beställarens uppföljningsbehov, dels av olika
statliga initiativ och överenskommelser som innebär att Region Stockholm ska rapportera in
uppgifter.
Vårdgivaren ska årligen till Beställaren lämna svar på nedanstående frågor. Beställaren
sänder ut frågeformulär i god tid före det att svaren ska lämnas. Rapporteringen sker genom
en Webbaserad Inrapporteringsmall (WIM). Samtliga svar – där så är möjligt – ska redovisas
könsuppdelat.

7.4.1

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Ja

Nej

Finns plan för hur personalen upprätthåller sin
kompetens i enlighet med yrkesförbundets
föreskrifter?
Rapporterar Vårdgivaren till relevanta
kvalitetsregister?
Om ja, Ange vilket/vilka:
Antal

Hur många veckor totalt under året har den avtalade
verksamheten tagit emot studenter? Ange antal
veckor
Hur många fysioterapeuter finns i avtalet?

7.4.2

Säker vård

Frågor kan tillkomma bland annat utifrån årligen uppdaterade
överenskommelser mellan staten och SKL. Vårdgivaren är skyldig att svara på dessa
eventuellt tillkommande frågor.

Ja

Nej

Tillämpar Vårdgivaren Socialstyrelsens föreskrifter om
basal hygien inom hälso- och sjukvården?

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG – VÅRDVAL
SPECIALISERAD FYSIOTERAPI
DEL 7 – ÅRLIG UPPFÖLNING

51

166

Finns lokal rutin för att hantera akut situation på
mottagningen som kräver hjärt-lung räddning?
Finns lokal rutin för att agera om vårdgivare får
kännedom om:

-

Suicidrisk
Våld i nära relationer
7.4.3

Effektiv vård
Ja

Nej

Finns skriftliga rutiner för samverkan med andra
vårdgivare och huvudmän? Om ja, beskriv hur.
Finns lokal rutin för utvärdering av behandlingsmetoder?
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7.4.4

Jämställd och jämlik vård
Ja

Nej

Har Vårdgivaren dokumenterad handlingsplan för
verksamhetens arbete med att utveckla bemötande,
synliggörande och kompetens kring patienter med
Hbtq-identitet?
Har några åtgärder enligt ovan genomförts under året?

Antal
Antal medarbetare i verksamheten som genomfört webbutbildningen "Hbtq-normer, kön och sexualitet" som finns
tillgänglig på Lärtorget?
Antal medarbetare under avtalet?

7.4.5

Vård i rimlig tid
Frekvens

Hur ofta rapporteras väntetider till Utbudstjänst?

7.4.6

Patientfokuserad vård

Beskriv hur patient/närstående ges möjlighet att ha en aktiv roll och att delta som
fullvärdig part i planering, beslut och genomförande av behandlingen.

7.4.7

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Levnadsvanor
För bedömning av levnadsvanor se material på Vårdgivarguiden
Riktlinjerna ger rekommendationer om hur sjukdom kan förebyggas och hur man i vården,
med hjälp av särskilda metoder, kan stödja patienter som behöver förändra ohälsosamma
levnadsvanor. Antal identifierade vuxna patienter under kalenderåret med:
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Antal genomförda åtgärder under

Antal

året
KVÅ-kod
DV111

KVÅ-text
Enkla råd om tobaksbruk (i)

DV121

Enkla råd om alkoholvanor (i)

DV131

Enkla råd om fysisk aktivitet (i)

DV132

Rådgivande samtal om fysisk
aktivitet (i)

DV133

Kvalificerat rådgivande samtal om
fysisk aktivitet (i)

DV141

Enkla råd om matvanor (i)

DV200

Utfärdande av recept på fysisk
aktivitet (FaR) (i)

7.4.8

Beskrivning
Information och korta,
generella råd om
tobaksbruk
Information och korta,
generella råd om
alkoholvanor
Information och korta,
generella råd om fysisk
aktivitet
Rådgivande dialog om
fysisk aktivitet anpassad till
patientens hälsa, risknivå
och andra förutsättningar.
Samtalet kan också
kompletteras med åtgärden
FaR (fysisk aktivitet på
recept)
Rådgivande dialog om
fysisk aktivitet anpassad till
patientens hälsa, risknivå
och andra förutsättningar
som utförs i enlighet med
en beteendevetenskaplig
metod som är teoribaserad
och/eller strukturerad.
Samtalet kan också
kompletteras med åtgärden
FaR (fysisk aktivitet på
recept)
Information och korta,
generella råd och
rekommendationer om
matvanor
Utfärdande av andra recept

män

kvinnor

Miljö

Vårdgivare som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS ansvarar för att Beställaren
från certifieringsorganet digitalt erhåller information om certifikatet. Informationen ska
innehålla verksamhetens organisationsnummer, enheternas respektive HSA-ID och adresser.
Vårdgivaren ska digitalt förse certifieringsorganet med uppgifter. För mall och handledning
se Vårdgivarguiden
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8. Informationshantering
8.1

Inledning

Beställaren ska använda digitalisering som ett strategiskt verktyg för att effektivisera och
kvalitetssäkra verksamheten, erbjuda bättre samhällsservice samt öka
patienters/medborgares delaktighet. För vissa funktioner anvisar Beställaren ett digitalt
informationsstöd. För annan funktionalitet får Vårdgivaren själv välja informationsstöd.
Beställaren äger rätt att ändra, lägga till eller ta bort användande av elektronisk tjänst,
beskriven funktionalitet, informationsanvändning eller rapportering som beskrivs i denna
bilaga. Om Beställaren ändrar kraven kommer Beställaren meddela Vårdgivaren om detta
inom skälig tid.
Denna bilaga beskriver Beställarens krav på e-tjänster4 och IT-system5 som vårdgivaren ska
vara ansluten till för rapportering.

8.2

Informationssäkerhet

Vårdgivaren ska skydda sin information mot otillbörlig åtkomst och förstörelse i enlighet med
gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Hur skyddet genomförs ska dokumenteras.
Vårdgivaren ska på begäran kunna uppvisa denna dokumentation för Beställaren.
Vårdgivaren ska följa Region Stockholm gällande riktlinjer för informationssäkerhet, se
Vårdgivarguiden.

8.3

Personuppgiftsbiträdesavtal – villkor för behandling av
personuppgifter

I syfte att uppfylla kravet i artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) på skriftligt avtal mellan personuppgiftsansvarig och
personuppgiftsbiträde ska följande villkor gälla för behandling av personuppgifter i sådana
elektroniska tjänster och system i denna bilaga genom vilka någon nämnd, styrelse eller
bolag inom Region Stockholm eller underleverantör till Region Stockholm behandlar
personuppgifter för Vårdgivarens räkning.
Parter
Personuppgiftsansvarig: Vårdgivaren
4 Med e-tjänst

avses i detta sammanhang en tjänst som innefattar en eller flera funktioner som informationstekniken
kan erbjuda och utföra för en människa eller åt ett annat tekniskt IT- system/e-tjänst. Det kan till exempel vara en tjänst
där en patients vårdtillfälle bokas eller en filöverföring görs mellan två programvaror/system. E-tjänst utgör en del av en
IT-plattform där flera olika tjänster samutnyttjar plattformens behörighetskontroll, notifiering, loggning, kommunikationstjänster med mera.
5 Med IT-system

avses i detta sammanhang ett antal komponenter som tillsammans samverkar
för ett gemensamt mål. Varje IT-system erbjuder funktioner, däribland nödvändiga basfunktioner
för ett fungerande system såsom loggning, databashantering, kommunikation, behörighetskontroll, notifiering, etc.
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Personuppgiftsbiträde: Nämnd, styrelse eller bolag inom Region Stockholm/
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Definitioner
I den mån Dataskyddsförordningen innehåller begrepp som motsvarar de som används i
detta avtal ska sådana begrepp tolkas och tillämpas i enlighet med förordningen.
Omfattning
Vilket/vilka elektroniska tjänster och system som berörs framgår av denna bilaga och Avtalet
i övrigt. Information om föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och
ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade, framgår på
Vårdgivarguiden.
För viss personuppgiftsbehandling som Beställaren utför för Vårdgivarens räkning kan gälla
ett annat personuppgiftsbiträdesavtal som avviker från bestämmelserna i detta avtal. Detta
andra avtal har då företräde, i den mån det inte strider mot Dataskyddsförordningen eller
annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
Ansvar och instruktion
Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för att lagstöd finns för
behandlingen av personuppgifter och att denna behandling även i övrigt sker i enlighet med
Dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.



Beställaren/ åtar sig att i egenskap av personuppgiftsbiträde endast behandla
personuppgifter för att tillhandahålla berörda elektroniska tjänster och system och då i
enlighet med dokumenterade instruktioner, styrdokument samt träffade avtal och
andra överenskommelser samt i enlighet med Dataskyddsförordningen och eventuell
övrig tillämplig dataskyddslagstiftning. Grundläggande instruktioner avseende
funktioner hos respektive tjänst framgår på Vårdgivarguiden.



För det fall det skulle finnas behandlingar som Beställaren enligt tvingande lag måste
utföra, utöver de dokumenterade instruktioner som lämnats av Vårdgivaren, ska
Beställaren underrätta Vårdgivaren innan sådan behandling påbörjas, om det inte
föreligger hinder mot att lämna sådan information enligt gällande rätt.



Beställaren får endast överföra personuppgifter som behandlas enligt detta avtal till ett
land utanför EU/EES (tredje land) eller internationell organisation om detta
uttryckligen framgår av dokumenterade instruktioner.



Beställaren ska ge Vårdgivaren tillgång till all information som krävs för att visa att de
skyldigheter som fastställs i detta biträdesavtal har fullgjorts, inklusive information om
eventuell underleverantörs behandling av personuppgifter. Information som omfattas
av sekretess enligt lag får inte utlämnas. Beställaren ska möjliggöra och bidra till
granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av Vårdgivaren eller av en
annan revisor som bemyndigats av Vårdgivaren.
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Inspektion enligt föregående punkt får endast göras om inte Beställaren
tillhandahållande av information är tillräcklig. Om Vårdgivaren önskar genomföra en
inspektion ska Beställaren informeras om detta i skälig tid i förväg och samtidigt
specificera inspektionens innehåll och omfattning. Beställaren har rätt till skälig
ersättning från Vårdgivaren i samband med genomförande av sådan granskning.



Vårdgivaren ger genom detta avtal Beställaren ett allmänt skriftligt förhandstillstånd
att anlita annat personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter enligt detta
avtal. Beställaren ska därvid informera Vårdgivaren om anlitade
personuppgiftsbiträden samt eventuella planer på att ersätta anlitade
personuppgiftsbiträden eller anlita nya person-uppgiftsbiträden, så att Vårdgivaren har
möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar. Vilka andra
personuppgiftsbiträden som anlitas vid var tid framgår på Vårdgivarguiden.



Om Beställaren anlitat eller anlitar annat personuppgiftsbiträde så ska det andra
personuppgiftsbiträdet genom ett skriftligt avtal åläggas minst samma skyldigheter i
fråga om behandling av personuppgifter som de som gäller för Beställaren.



För att Vårdgivaren ska kunna fullgöra sin skyldighet att svara på en begäran från
registrerade vad avser registrerades rättigheter enligt Dataskyddsförordningen, och
eventuell annan tillämplig dataskyddslagstiftning, åtar sig Beställaren att bistå
Vårdgivaren genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.



Beställaren ska bistå Vårdgivaren med att se till att Vårdgivarens skyldigheter enligt
Dataskyddsförordningens artikel 32–36 fullgörs, med beaktande av typen av
behandling och den information som



Beställaren har att tillgå anlitat eller anlitar annat personuppgiftsbiträde så ska det
andra personuppgiftsbiträdet genom ett skriftligt avtal åläggas minst samma
skyldigheter i fråga om behandling av personuppgifter som de som gäller för
Beställaren.



Föregående punkter innebär inte att Beställaren övertar något ansvar eller några
skyldigheter som enligt Dataskyddsförordningen eller annan tillämplig
dataskyddslagstiftning åvilar Vårdgivaren.



När behandlingen ska upphöra ska Beställaren, beroende på vad Vårdgivaren väljer,
radera eller återlämna alla personuppgifter till Vårdgivaren och radera eventuella
kopior, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt gällande rätt.

Säkerhetsåtgärder och sekretess m.m.
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Beställaren ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som avses i
Dataskyddsförordningens artikel 32 för att uppnå en lämplig säkerhetsnivå för
personuppgifterna.



Beställaren ska säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad
tystnadsplikt.



Beställaren ansvarar för att endast personal som behöver åtkomst till personuppgifter
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter under detta avtal får åtkomst till dessa.

Personuppgiftsbiträdesavtal med fullmakt avseende de e-hälsotjänster
som anges under punkt 8.5 i denna bilaga och hanteras via Inera AB



Inera AB (org. nr. 556559-4230) är ett bolag som ägs av Sveriges Kommuner och
Landsting med uppdrag att skapa förutsättningar för en gemensam teknisk
infrastruktur med IT-stöd bl.a. för vårdens personal samt publika tjänster till hela
Sveriges befolkning.



Därvid och i andra sammanhang kommer Inera AB att, beroende på tjänstens
utformning i det enskilda fallet, för Vårdgivarens räkning själv behandla
personuppgifter och/eller uppdra åt olika driftleverantörer att behandla
personuppgifter. Inera AB och/eller sådana driftleverantörer, kommer då att inta
ställning som personuppgiftsbiträde åt den person-uppgiftsansvariga Vårdgivaren.



För att möjliggöra korrekt avtalsrelation mellan den personuppgiftsansvariga
Vårdgivaren och respektive personuppgiftsbiträde/underbiträde, ska som en integrerad
del av detta avtal, Inera AB:s Modellavtal 2 – Personuppgifts-biträdesavtal enligt 3031 §§ Personuppgiftslagen gälla mellan Vårdgivaren (indirekt ansluten vårdgivare)
och Stockholms läns landsting (direktansluten vårdgivare) enligt dess vid var tid
gällande fulla lydelse. Gällande version av Modellavtal 2 finns på Inera AB:s hemsida:
www.inera.se



Om tjänsteleverantör ingått separat personuppgiftsbiträdesavtal med vårdgivare skall
det gälla i första hand.
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8.4

Beskrivningssystemet
8.4.1

Allmänt

Beskrivningssystemet baseras i första hand på det nationella beskrivningssystemet som
utvecklas av Socialstyrelsen. Vissa avsteg och kompletteringar görs som anpassningar till
Uppdraget. All vård som utförs enligt Avtalet ska beskrivas enligt beskrivningssystemet. För
ytterligare information, se Vårdgivarguiden.

8.4.1.1 Verksamhetsdata
Termer
För information om termer och begrepp, se Vårdgivarguiden.

8.4.1.2 Primär klassificering
Utförd hälso- och sjukvård ska beskrivas med diagnoser och åtgärder, så kallad primär
klassificering. För diagnoser ska Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och
relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-10-SE) användas och för åtgärder
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ). Information om klassificering av diagnoser och
åtgärder, se Vårdgivarguiden.

8.4.1.3 Regelverk för verksamhetsdata
Vårdgivaren ska registrera patienternas vårdkontakter i enlighet med Beställarens regelverk,
se Vårdgivarguiden.
Vårdgivaren ska tillämpa och anpassa sig efter eventuella förändringar i de av Beställaren
tillämpade regelverken för verksamhetsdata.
Vårdgivaren ska leverera verksamhetsdata enligt beställarens anvisningar. Beställaren
ansvarar för att vidarebefordra informationen enligt lagar och förordningar till andra
myndigheter.

8.5

E-Tjänster och IT-system
8.5.1

Allmänt

Region Stockholms eTjänster och IT-system kan delas in i följande fyra övergripande
områden:


Invånartjänster: Information och tjänster för invånare.



Vårdinformation och beslutsstöd: Information och tjänster för hälso- och
sjukvården. Informationen tillhandahålls till vården som beslutsstöd.



Ekonomi och uppföljning: Information och system för rapportering och
fakturering.
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Infrastruktur: ”Vägar och broar” för informationsutbyte mellan vårdens olika
aktörer.

För mer information om Region Stockholm e-Tjänster och IT-system, se Vårdgivarguiden.

8.6

Krav på informationsanvändning och rapportering

I tabell 1 till 4 nedan beskrivs Region Stockholms e-Tjänster och IT-system som tillämpas
inom Region Stockholm /KSON och de krav på informationsanvändning och rapportering
som Vårdgivaren ska uppfylla.

8.6.1

Tabell 1 Invånartjänster
Innehåller
gemensam
lagring

Namn eTjänst

Beskrivning av eTjänst

Krav på Vårdgivaren

1177 Vårdguidens e- tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster är invånarnas
ingång för att få tillgång till e- tjänster.

Vårdgivaren ska via anslutning till 1177
Vårdguidens e-tjänster tillhandahålla följande
tjänster till invånare:

8.6.2



Av/Omboka besökstid



Beställa tid för besök



Kontakta mig

Tabell 2 Vårdinformation och beslutstöd

E-tjänst/IT-system

Beskrivning av e-tjänst/IT-system

Krav på Vårdgivaren

Beställningsportalen

Beställningsportalen är ett
Vårdgivaren ska använda
förskrivningsstöd för vårdpersonal med
Beställningsportalen vid förskrivning av
rätt att förskriva och beställa hjälpmedel. I hjälpmedel.
Beställningsportalen hanteras hjälpmedel
för personer med rörelse-,
kommunikations- och kognitionshinder
och inkontinensproblem, medicintekniska
produkter, testmaterial för diabetes samt
närings-, förbands- och
kompressionsartiklar.

Elektroniskt journalsystem

Elektroniskt journalsystem är ett ITVårdgivaren ska ha ett elektroniskt
system i vilket vårdgivare dokumenterar
journalsystem för registrering av
och hanterar patientrelaterad information. patientrelaterad information. Vissa
tjänster skall kunna integreras i
journalsystemet. Dessa tjänster anges i
tabellerna 1-5 Åtkomsten till
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E-tjänst/IT-system

Beskrivning av e-tjänst/IT-system

Krav på Vårdgivaren

patientrelaterad information ska ske
genom stark autentisering (högsta
behörighetsmodell) och i övrigt ske i
enlighet med patientdatalagen
(2008:355).
Nationell Patientöversikt
(NPÖ)

NPÖ är en del i sammanhållen
journalföring enligt Patientdatalagen.
Sammanställer och visar
journalinformation från olika
journalsystem och vårdgivare i länet och
landet. Ger bättre beslutsunderlag för
diagnos och behandling.

Vårdgivaren ska leverera data till NPÖ i
enlighet med nationella anvisningar

Ett viktigt syfte med NPÖ är att stärka
patientsäkerheten.
Sjukresesystemet

Sjukresesystemet är Region Stockholms
systemstöd för att administrera och
beställa sjukresor.

Vårdgivaren ska använda
sjukresesystemet vid beställning av
sjukresa.

Tolkportalen

Tolkportalen är Landstingets plats där alla
vårdgivare bokar och administrerar sitt
behov av tolktjänster. Både språktolk och
teckenspråkstolk ingår i tolktjänsterna.
Alla vårdgivare kommer att anslutas till
Tolkportalen.

Vårdgivaren ska avropa tolktjänster i
enlighet med de rutiner som beskrivs på
Vårdgivarguiden samt använda
tolkportalen som primär bokningsyta för
tolktjänster

Vårdgivarguiden

Vårdgivarguiden är vårdgivarnas
informationsportal. På Vårdgivarguiden
finns information och styrdokument för
vårdgivare.

Vårdgivaren ska hålla sig uppdaterad om
den information och de styrdokument
som publiceras.

VISS

VISS - Vårdinformation StorStockholm är
en informationsbank innehållande
medicinsk och administrativ information,
i första hand riktad till primärvården. I
VISS finns ca 180 vård- och
omvårdnadsprogram som stöd för
behandling och remittering av patienter
mellan olika vårdnivåer och vårdgivare.
www.viss.nu

Vårdgivaren ska använda VISS och följa
de vård- och omvårdnadsprogram som
berör uppdraget.
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8.6.3

Tabell 3 Ekonomi och uppföljning

Namn e-tjänst/ITsystem

Beskrivning av e-tjänst/IT-system

Krav på Vårdgivaren

Gemensamt vårdregister
(”GVR”)

GVR är Beställarens gemensamma
vårdregister med verksamhets- och
prestationsinformation samt diagnoser,
åtgärder och kontaktorsaker. Information
från GVR används bland annat för
framtagning av underlag för utbetalning
och uppföljning av vården.

Vårdgivaren ska antingen ha en on-lineöverföring av data eller göra en
uppdatering av data en gång per dygn via
filöverföring till GVR.

HEJ

HEJ framställer ett fakturaunderlag
sorterat efter vårdgivarens behov.

Vårdgivaren ska via ett webbgränssnitt ta
del av faktureringsunderlaget från HEJ.
Underlaget kan också tas ut som fil.

Systemet uppdateras dagligen, varför
vårdgivaren lätt kan kontrollera att
underlaget som skickats till GVR är
korrekt och vid behov göra rättningar före
månadsslutet då månadens
faktureringsunderlag framställs.
Nationella kvalitetsregister

Register dit Vårdgivaren rapporterar
De kvalitetsregister Vårdgivaren ska
patientuppgifter som diagnos,
rapportera till finns angivna i Uppdraget.
behandlingsåtgärd och resultat. Registren
syftar till att öka kvaliteten i vården och ge
möjlighet till jämförelser med andra
Vårdgivare.

Rapp

Rapp är en webbaserad tjänst för
inrapportering av vårdhändelser till GVR
som ett alternativ till överföring från
patientadministrativt system.

Utbudstjänst SLL

Utbudstjänst Region Stockholm är ett
Vårdgivaren ska rapportera aktuell
system som används av vårdgivare för att väntetidsprognos enligt Beställarens
registrera prognostiserad väntetid för
anvisningar, se Vårdgivarguiden.
åtgärder och mottagningsbesök.
Informationen i Utbudstjänst används
både av patienter och remittenter för att se
väntetider hos olika vårdgivare.
Informationen visas på 1177.se och
Vårdgivarguiden.

Vårdfaktura

Vårdfaktura är ett webbaserat system där
Vårdgivaren kan kontrollera och
godkänna fakturor baserade på vård som
har rapporterats till Beställaren i andra
system eller tjänster.

Vårdgivaren har möjlighet att använda
Rapp.

Vårdgivaren ska använda Vårdfaktura för
att godkänna fakturor.
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8.6.4

Tabell 4 Infrastruktur
Innehåller
gemensam
lagring

Namn e-tjänst/ITsystem

Beskrivning av e-tjänst/ITsystem

EK SLL:s elektroniska
katalog (”EK”)

EK är en katalogtjänst för Region
Stockholm som innehåller
information om personer, funktioner
och organisatoriska enheter för den
vård Beställaren finansierar.
Information från EK används bland
annat för behörighetsadministration
med e-tjänstekort. Dessutom hämtas
information från EK för att användas
på Vårdguiden (adress,
telefonnummer, typ av vård med
mera) och Mina vårdkontakter.
EK utbyter i sin tur information med
katalogtjänsten HSA. HSA är en
nationell informationskälla för
kvalitetssäkrade uppgifter om
personer, enheter och funktioner.
SITHS är en nationell
säkerhetslösning som förvaltas av
SKL genom Inera AB. Region
Stockholm har valt namnet
eTjänstekort - ett kort som följer den
nationella SITHS-standarden.
eTjänstekortet är en förutsättning för
att kunna dela elektronisk
information mellan vårdens alla
aktörer på ett effektivt och säkert
sätt. Till kortet är det också möjligt
att knyta ytterligare
användningsområden.

EK. Se
Vårdgivarguiden/Vårdgivarguiden
för fullständiga anvisningar av
informationsobjekt som ska
rapporteras in.

Kodservern

Kodservern är en tjänst som
innehåller tabeller med koder och
klassifikationer som används inom
vård och omsorg.
Exempel på koder och
klassifikationer inom Kodservern är:
besöksklassificering,
läkemedelskoder, verksamhetsform
och diagnoser.

Vårdgivaren ska använda
Kodserverns tabeller för att
säkerställa att korrekt information
registreras och rapporteras till
Beställarens system.

Personuppgiftsregister
(”PU”)

PU är ett personregister över boende
i Stockholms län och Gotland. PU
innehåller folkbokföringsuppgifter.

Vårdgivaren ska i samband med
registrering av patienter kontrollera
alla personnummer/reservnummer

E-tjänstekort/SITHScertifikat

Krav på Vårdgivaren

Vårdgivaren ska använda
eTjänstekort för att tillse att åtkomst
till IT-system och eTjänster samt
inloggning till dessa sker på ett säkert
sätt.
Vårdgivaren ska hantera eTjänstekort
med SITHS-certifikat enligt SITHS
RA-policy. Vårdgivaren väljer fritt
leverantör av eTjänstekort men
kortutgivaren måste vara godkänd av
Inera AB.
All vårdpersonal hos Vårdgivaren ska
ha ett eTjänstekort.
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Namn e-tjänst/ITsystem

Beskrivning av e-tjänst/ITsystem

Innehåller
gemensam
lagring

Krav på Vårdgivaren

mot PU för att säkerställa patientens
identitet.

8.6.5

E-tjänster och IT-system samt krav på Vårdgivaren
som avses införas

I tabell 5 nedan beskrivs Region Stockholms eTjänster och IT-system som Region Stockholm
avser införa samt de därtill relaterade kraven på informationsanvändning och rapportering
som Vårdgivaren ska uppfylla.

8.6.6

Tabell 5

E-tjänst/IT-system

Beskrivning av e-tjänst/IT-system

Krav på Vårdgivaren

E-kunskapstjänster

Det finns idag flera e-Kunskapstjänster och
fler kommer att införas. De e-Tjänster som
Region Stockholm kommer att införa har
validerats utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet.

Vårdgivaren ska anpassa sina system
utifrån regionala och/eller nationella krav
på införande av e-Kunskapstjänster.
Vårdgivaren ska även följa regionala
och/eller nationella krav på användning
av dessa.
Det kommer att rekommenderas eller
krävas att tjänsten integreras med
Vårdgivarens elektroniska journalsystem.

E-remiss

8.6.7

Region Stockholm har etablerat en
infrastruktur för att kunna skicka
elektroniska allmänremisser
(konsultationsremisser) mellan olika
journalsystem. Förutsättningen för detta är
att de vårdgivare som vill utbyta
elektroniska allmänremisser ansluter sitt
journalsystem till remissinfrastrukturen
alternativt börjar använda den anslutna,
webbaserade remissapplikationen Remittera
som ägs och tillhandahålls av Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

Rapportering av informationsobjekt

På Vårdgivarguiden redovisas de informationsobjekt som Vårdgivaren ska rapportera till
GVR för öppen vård (”GVR ÖV”), VM, och EK. Vårdgivaren ska rapportera i enlighet med de
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tidsintervall, de dataformat och det elektroniska kommunikationsstöd samt med definitioner
på informationsobjekten som anges på där.

8.6.8

Meddelandeformat, informationsmodeller och
rutiner

Vårdgivaren ska tillgodose att patientrelaterad information som hanteras hos Vårdgivaren
tillgängliggörs enligt de meddelandeformat, informationsmodeller och rutiner som
Beställaren vid var tid anvisar, se Vårdgivarguiden.

8.6.9

E-tjänster och IT-system som är önskvärda och
möjliga för Vårdgivaren att använda

Det finns ”Önskvärda” och ”Möjliga” eTjänster och IT-system som erbjuds Vårdgivaren att
använda för Åtagandet på eget initiativ, se Vårdgivarguiden.

8.6.10 Kontaktinformation
För kontaktinformation avseende SLL:s eTjänster och IT-system tillgänglig se
Vårdgivarguiden.

8.6.11 Kostnadsansvar SLLnet
Nedanstående gäller samtliga Vårdgivare med undantag av de som rapporterar
verksamhetsinformation via det patientadministrativa systemet ”Rapp”.
SLLnet är Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Alla vårdgivare som har
avtal med SLL har rätt att ha en anslutning till SLLnet. Beställaren bekostar denna
uppkoppling med en kapacitet och servicenivå som krävs för den kommunikation Beställaren
ställer krav på. Vårdgivaren bekostar eventuell högre kapacitet som behövs för att klara
annan funktionalitet i Vårdgivarens system/tjänster – t ex för samordnad journalhantering.
Om det inte längre är nödvändigt att vara ansluten till SLLnet för att rapportera information
enligt detta avtal kommer anslutningen till SLLnet att upphöra att vara en kostnadsfri tjänst.
Nedanstående gäller de Vårdgivare som rapporterar verksamhetsinformation
via det patientadministrativa systemet ”Rapp”.
SLLnet är SLL:s gemensamma kommunikationsnät. Alla vårdgivare som har avtal med SLL
har rätt att ha en anslutning till SLLnet. I detta avtal finns inga obligatoriska tjänster/system
som kräver uppkoppling till SLLnet. Då en uppkoppling till SLLnet är frivillig svarar
Vårdgivaren för kostnaden.
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1 Allmänna villkor
1.1 Inledning
1.1.1 Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i
Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje (KSON) bildades 2016. KSON ansvarar
för att invånarna i Norrtälje Kommun erhåller den
hälsovård, Sjukvård och omsorg, inklussive
hälsofrämjande och förebyggande insatser, som
framgår av gällande förbundsordning.
Förbundsmedlemmar är Region Stockholm och
Norrtälje Kommun. Syftet med
Kommunalförbundet är att utveckla och fördjupa
förbundsmedlemmarnas samarbete och samordna
de gemensamma resurserna för Norrtäljes invånare
genom innovative samarbetetn för att uppnå
samordnings- och effektivitetsvinster.

1.1.2 Finskt
förvaltningsområde

Norrtälje kommun ingår sedan 1 januari 2012 i finskt
förvaltningsområde. Det innebär bland annat att
kommunen är skyldig att erbjuda barn- och
äldreomsorg på finska. Vårdgivaren skall ha
kännedom om detta.

1.1.3 Allmänna villkor

Allmänna villkor för Vårdval Norrtälje är en del av
det Uppdrag och Åtagande Vårdgivaren ska uppfylla
inom Avtalet. Allmänna villkor gäller för alla
vårdavtal Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje (KSON), nedan kallad
Beställaren, tecknar, varför någon del kan sakna
tillämpning för ett specifikt Avtal

1.1.4 Förtydligande och
avsteg från Allmänna
villkor

I Vårdavtalet samt dess bilagor Specifik
uppdragsbeskrivning , Årlig uppföljning,
Ersättningsvillkor, Rapportering och
Informationshantering kan delar av Allmänna villkor
förtydligas eller justeras, vilka i så fall gäller före
Allmänna villkor.

1.1.5 Kantmarkeringar

De texter som finns i dokumentets vänsterkant är
avsedda att underlätta läsning. Deras innehåll ingår
inte i Avtalet.
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1.2 Allmänna utgångspunkter
1.2.1 Hälsofrämjande
perspektiv på vården

Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
perspektiv ska genomsyra och vara en självklar del i
den hälso- och sjukvård Vårdgivaren utför.

1.2.2 Vetenskap och
beprövad erfarenhet

Hälso- och sjukvård och rådgivning ska ges i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet.

1.2.3 Helhetssyn

Behovet av hälso- och sjukvård ska tillgodoses utifrån
en helhetssyn på patienten och dennes behov samt
inom mest effektiva vårdnivå. Den som har det
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges
företräde till vården.

1.2.4 Patientens delaktighet i
vården

Vården ska ges med respekt och lyhördhet för
individens specifika behov, förväntningar och
värderingar. Patienten och dennes närstående ska ges
ett värdigt omhändertagande och gott bemötande
samt visas omtanke och respekt. Hälso- och
sjukvården ska i samråd med patienten effektivt
behandla sjukdom eller skada, när så är möjligt.
Hänsyn ska tas till varje individs speciella
förutsättningar och omständigheter.

1.2.5 Riskförebyggande

Vårdgivaren ska utgå från Patientsäkerhetslagen
2010:659 vid bedrivande av verksamhet. Vidare ska
vårdgivaren arbeta med ett aktivt riskförebyggande
arbete och systematiskt förbättringsarbete vilket även
inkluderar kravet att upprätta en årlig
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars.

1.3 Lagar och förordningar samt Region Stockholms riktlinjer och policys
1.3.1 Vårdgivarens ansvar

Vårdgivaren ska följa vid var tid gällande
konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och
regionens egna riktlinjer och policys samt
MAS/MAS:s riktlinjer, se Vårdgivarguiden, som på
något sätt berör Avtalet och dess Uppdrag.
Vårdgivaren är skyldig att följa de överenskommelser
som träffas mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) i de delar som rör Vårdgivarens
Åtagande enligt detta Avtal.

1.3.2 Ledningssystem

Vårdgivaren ska ha ett ledningssystem i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
SOSFS 2011:9. Vårdgivaren ansvarar för att
verksamheten med stöd av ledningssystemet
uppfyller de krav och mål som gäller för
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter för
hälso- och sjukvård samt beslut som meddelats med
stöd av sådana föreskrifter.
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1.3.3 Beställarens ansvar

Beställaren ansvarar för att den information som
enligt Avtalet ska finnas tillgänglig på
Vårdgivarguiden är uppdaterad och aktuell.

1.3.4 Informera och stöd
patienten om
vårdgarantin

Vårdgivaren ska ha rutiner för information till
patienter om deras rätt till vårdgarantier.
Vårdgivaren ska, vid behov, i samråd med patient
bistå denne att få kontakt med annan vårdgivare.

1.3.5 Uppföljning av
vårdgarantin

Vårdgivaren ska delta i uppföljningar, rapportera om
besöks- och vårdgaranti samt väntetider enligt
Beställarens anvisningar, se Vårdgivarguiden.

1.3.6 Remisser

Vårdgivaren ska följa krav och regler kring remisser,
se Vårdgivarguiden.

1.3.7 Sekretess

Vårdgivare ska tillse att all personal har samma
tystnadsplikt som hälso- och sjukvårdspersonal.
Detta gäller även personal anställd hos andra
leverantörer som arbetar på uppdrag av Vårdgivaren.

1.3.8 Alla omfattas av
meddelarfrihet

Meddelarfrihet för anställda är viktig för
medborgarnas insyn i vården och därmed för vårdens
utveckling. Anställda hos Vårdgivaren ska därför ha
rätt att lämna uppgifter för offentliggörande.
Vårdgivaren åtar sig att, med undantag för vad som
nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den
som lämnat sådant meddelande.

1.3.9 Undantag från
meddelarfrihet

Åtagandet enligt punkten ovan gäller inte sådana
meddelanden som avser företagshemlighet som
skyddas av lagen (1990:409) om skydd för
företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt
för Vårdgivarens anställda utanför det område som
Avtalet omfattar.

1.3.10Anmälningsskyldighet

Vårdgivaren ska under hela Avtalstiden ha de
tillstånd och fullgöra sådan anmälningsskyldighet
som vid var tid är gällande för utförande av
uppdraget.
För det fall myndighet skulle återkalla tillstånd,
bemyndigande eller godkännande för F-skatt ska
Vårdgivaren omedelbart meddela Beställaren
detta.
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1.3.11Minska miljöpåverkan

Vårdgivaren ska vid utförande av Uppdraget verka
för att minska sin skadliga miljöpåverkan och för att
de i Region Stockholms miljöpolitiska program vid
varje tidpunkt gällande miljömålen uppnås. För
information om gällande miljöprogram och
miljömål, se Vårdgivarguiden.
Vårdgivaren ska i utförande av Uppdraget följa
Region Stockholms anvisningar för ett gott miljöarbete
och de specifika krav på insatser som finns angivna
för Uppdraget, se Vårdgivarguiden.

1.3.12Samverkan i
miljöfrågor och
uppföljning

Vårdgivaren ska samverka med Beställaren i
miljöfrågor och på Beställarens begäran redovisa hur
Vårdgivaren arbetar för att uppfylla Region
Stockholms miljömål.

1.3.13Systematiskt
brandskyddsarbete

Vårdgivaren är skyldig att vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand (systematiskt
brandskyddsarbete).

1.3.14Internkontroll

Vårdgivaren ska ha ett ändamålsenligt system för
internkontroll och på begäran kunna redogöra för
detta för Beställaren

1.4 Patientnämnden
1.4.1 Underlag till
Patientnämnden

Region Stockholms Patientnämnd handlägger ärenden
som rör den hälso- och sjukvård som Vårdgivaren
svarar för. Vårdgivaren ska snarast, och utan
ersättning, ge nämnden den information och de svar
som begärs.

1.4.2 Information till
patienten

Vårdgivaren ska se till att patienterna får information
om Patientnämndens verksamhet. Vårdgivaren ska
informera patienten om Patientnämndens
verksamhet vid inträffad vårdskada

1.5 Tillgänglighet/åtkomst
1.5.1 Patientens behov
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1.5.2 Tillgängliga lokaler

Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning ska vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. Vårdgivaren ska tillse att
lokaler som patienter har tillgång har en
tillgänglighet som motsvarar Handisams
(Myndigheten för handikappolitisk samordning)
Checklista för fysisk tillgänglighet, Vårdgivarguiden

1.5.3 Ändamålsenliga lokaler
och utrustning

Vårdgivaren ansvarar för att det finns för Uppdragets
utförande ändamålsenliga och
verksamhetsanpassade lokaler och utrustning.

1.5.4 Reducerad
tillgänglighet

Vårdgivaren äger inte rätt att utan Beställarens
skriftliga medgivande reducera tillgänglighet eller
öppettider under semestrar, helger eller vid andra
tidpunkter

1.5.5 E-post etc.

Det ska vara möjligt för Beställaren och
samarbetspartners att kommunicera med
Vårdgivaren via telefon, brev, telefax och e-post.

1.5.6 Patientuppgifter

Vårdgivaren får inte skicka eller uppmana andra att
skicka patientuppgifter över öppna nät, exempelvis
som e-post, om inte överföring sker på ett sätt som
säkerställer att obehöriga inte kan ta del av
uppgifterna. Åtkomst till uppgifterna ska föregås av
stark autentisering. Med patientuppgifter avses alla
personuppgifter som rör en patient, exempelvis
namn, personnummer, folkbokföringsadress,
telefonnummer, besöksorsak och diagnoser.

1.5.7 Mina vårdkontakter

Vårdgivare som erbjuder patienterna eHälsotjänster
ska göra detta via webbtjänsten Mina Vårdkontakter.
Vårdgivaren ska följa Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens, nedan kallad HSF, riktlinjer
för användning av Mina Vårdkontakter, se
Vårdgivarguiden, e-hälsotjänster.

1.5.8 Tolkar

Vårdgivaren ska, när så behövs, anlita tolk samt ha
rutiner för hur användning av tolk sker, se
Vårdgivarguiden, tolkportalen. Det gäller såväl
språktolk som tolk för döva, dövblinda och
hörselskadade.

1.5.9 Tolkförmedling

Vårdgivare som utnyttjar tolk som Beställaren betalar
ska använda tolkförmedling som Region Stockholm har
avtal med, se Vårdgivarguiden.
Beställning av språktolk ska ske enligt de rutiner som
anges på Vårdgivarguiden.
Minderåriga eller närstående får inte användas som
alternativ till tolk.
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1.5.10Text- och bildtelefon

Vårdgivaren ska ha rutiner för att använda text- och
bildtelefon exempelvis via förmedlingstjänst.

1.6 Information och marknadsföring
1.6.1 Information till
invånare, patienter med
flera

Vårdgivaren ansvarar för att informera om sin
verksamhet till invånare, patienter,
samverkansparter och andra intressenter.

1.6.2 Riktlinjer för
marknadsföring

Vårdgivaren ansvarar för att marknadsföring av
verksamheten är saklig och följer
Beställarens/Regionens riktlinjer för
marknadsföring, se Vårdgivarguiden.

1.6.3 Information om
öppettider

Vårdgivaren ska svara för att det finns lättillgänglig
och lättförståelig information om öppettider och
tidsbeställning. Informationen ska finnas tillgänglig
på Vårdguiden.

1.6.4 Då mottagningen är
stängd

Vid de tider då Vårdgivaren inte har öppet eller inte
kan svara i telefon ska telefonsvarare ge information
om mottagningens öppettider samt vid behov hänvisa
till Vårdguiden på telefon och Internet

1.6.5 Information från
Beställaren

Vårdgivaren ska informera patienterna om och ge
dem sådant informationsmaterial som Beställaren
anvisar.

1.7 Uppföljning
1.7.1 Beställarens rätt att
följa upp Uppdraget

Beställaren äger rätt att följa upp Vårdgivarens
utförande av Uppdraget. Beställaren ansvarar för
utformningen av uppföljningarna, innefattande
former, innehåll och tidpunkter härför.
Uppföljningen kan ske planerat eller genom
stickprov.

1.7.2 Vårdgivaren ska
samverka vid
uppföljning

Vårdgivaren ska samverka med Beställaren i
uppföljning och analys av hur Uppdraget utförs samt
utveckling av vårdens kvalitet, produktivitet och
effektivitet. Vårdgivaren ska delta i
uppföljningsmöten som Beställaren kallar till.

1.7.3 Offentliga
redovisningar

Beställaren äger rätt att publicera uppföljningens
resultat för allmänheten för deras val av vårdgivare
och för andra vårdgivare för att stimulera öppna
jämförelser, erfarenhetsutbyte och kvalitets- och
förbättringsarbete samt ge underlag för rankning.
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1.7.4 Mätningar

Uppföljning kan ske genom mätningar av medicinsk
kvalitet, patientsäkerhet, patientnöjdhet, väntetider,
telefontillgänglighet m.m. Mätningar utförs med den
metod, de frågeställningar, vid de tidpunkter och
med de intervall Beställaren eller den Beställaren
låter utföra mätningarna bestämmer. Beställaren
äger resultaten av dessa mätningar.

1.7.5 Underlag till mätningar

När Beställaren genomför patientenkäter eller andra
mätningar ska Vårdgivaren – efter Beställarens
anvisningar – medverka i framtagandet av till
exempel patientunderlag och ställa detta
kostnadsfritt till Beställarens förfogande.

1.7.6 Revisioner

Beställaren äger rätt att genomföra re-visioner av
Vårdgivarens utförande av Uppdraget. Revisionerna
kan även omfatta ett eller flera av Socialstyrelsens
kvalitetsperspektiv på God Vård. Revisioner kan
utföras i syfte att:

1.7.7 Granska vården

säkerställa att Vårdgivaren fullföljer sitt uppdrag
enligt Avtalet och att patienterna får bästa möjliga
hälso- och sjukvård,

1.7.8 Jämförelser

göra jämförande studier med andra vårdgivare med
motsvarande eller liknande uppdrag,

1.7.9 Vårdsamband

studera vårdsamband mellan olika vårdnivåer,

1.7.10Kontroller

göra de kontroller som behövs för att be-döma om
Vårdgivarens fakturering sker på korrekt sätt,

1.7.11Miljö

följa upp Vårdgivarens miljöarbete,

1.7.12Andra skäl

Eller av andra skäl.

1.7.13Revisionens omfattning

En revision kan omfatta granskning av
kvalitetssystem, rutinbeskrivningar samt
patientjournaler och övriga dokument samt
intervjuer som revisorerna eller Beställaren anser
angelägna för granskningens genomförande. Därtill
får revisorerna vidta sådana åtgärder som de
bedömer nödvändiga för att fullgöra granskningen.

1.7.14Vårdgivarens
medverkan i revisioner

Vårdgivaren ska medverka vid revisioner och
kostnadsfritt samt utan dröjsmål ställa allt material
och all dokumentation som revisorerna efterfrågar till
deras förfogande. Vid granskning av journalhandlingar ska detta ske enligt gällande
sekretessregler. Samtliga deltagare i revisionerna ska
beakta gällande bestämmelser om sekretess och
tystnadsplikt.
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1.7.15Revisionsrapporten

Beställaren äger revisionsrapporten.

1.8 Patientjournaler
1.8.1 Upprätta journal

Vårdgivaren ska upprätta, hantera och bevara
patientjournaler enligt gällande lagar och
förordningar, se Vårdgivarguiden.

1.8.2 Alla media

Med patientjournal avses journaler oavsett vilka
media de lagras på.

1.8.3 Kopia till patient

Vid utlämnande av kopior av patientjournal till
patient ska Vårdgivaren följa Region Stockholms
regler om avgiftsbeläggning vid utlämnande av
kopior av allmän handling, se
Vårdgivarguiden.

1.8.4 Kopia till annan
vårdgivare

Vårdgivaren ska, om patientens medgivande finns,
utlämna kopia av patientjournal till annan vårdgivare
som lämnar hälso- och sjukvård till patienten. Vårdgivaren äger inte rätt till någon ersättning för detta.

1.8.5 Termer och begrepp

Vårdgivaren ska användatermer och begrepp,
beskrivning av diagnoser, åtgärder och vårdkontakter
enligtav Region Stockholms/nationellt fastställd
terminologi, se Vårdgivarguiden.

1.8.6 Vårdgivaren är
personuppgiftsansvarig

Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter som hanteras i journalen – oavsett
om det är en fristående journal eller en
sammanhållen journal.

1.8.7 Vårdgivaren ska vara
beredd att ingå i
sammanhållen
journalföring

Vårdgivaren ska vara beredd att ingå i de
sammanhållna journaler som behövs för Uppdragets
utförande och/eller som Beställaren anvisar.
Vårdgivaren har inte rätt att neka att delta i
sammanhållen journal som Beställaren anvisar. Detta
omfattar även deltagande i den Nationella Patientöversikten (NPÖ) och Nationellt Fackspråk (NF).

1.8.8 När Vårdgivaren ingår i
samman-hållen
journalföring

När Vårdgivaren ingår i ett system med
sammanhållen journalföring och därigenom har
tillgång till patientuppgifter från andra vårdgivare
ansvarar Vårdgivaren för att åtkomst och hantering
av dessa patientuppgifter följer reglerna i
patientdatalagen (2008:355) och
personuppgiftslagen (1998:204).
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1.8.9 Personuppgiftsbiträde

Avtalet utgör ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan
Vårdgivaren och Beställaren i de sammanhållna
journaler/gemensamma lagringar som är kravställda.
Vårdgivaren överlåter till Beställaren att vara
personuppgiftsbiträde.
Beställaren ansvarar för Vårdgivarens räkning för de
gemensamma lagringar som Beställaren anvisar

Vårdgivaren att delta i. I bilagan
Informationshantering redovisas de sammanhållna
journaler/gemensamma lagringar som är kravställda.
För dessa förbinder sig parterna att tillämpa i bilagan
Informationshantering angivna villkor som reglerar
respektive parts rättig-heter och skyldigheter såsom
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, se
även Vårdgivarguiden. För sammanhållna
journaler/gemensamma lagringar som Beställaren
kräver att Vårdgivaren ska ingå i, där annan än
Beställaren behandlar patientuppgifter för
Vårdgivarens räkning, gäller inte kravet på att
tillämpa villkoren i bilagan Informationshantering.
1.8.10Efter avtalets upphörande

I Avtalet finns särskilda regler för hantering av
journaler vid Avtalets upphörande.

1.8.11Digitalt informationsbevarande

Vårdgivaren ska följa Region Stockholms Arkiv och
biobankscentrums (SLL ABC) riktlinjer för digitalt
informationsbevarande. För åtkomst till avtalad
digital information ska e-arkivtjänst användas efter
överenskommelse med SLL ABC.

1.9 Personal
1.9.1 Arbetsgivaransvar

Vårdgivaren ska som arbetsgivare iaktta god sed på
arbetsmarknaden och ha sådana rutiner och
processer som krävs för att följa den arbetsrättsliga
lagstiftningen.

1.9.2 Byte av
verksamhetschef

Vårdgivaren ska skriftligen informera Beställaren om
byte av verksamhetschef.
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1.9.3 Ersättning enligt lag om
läkarvård-ersättning
och lag om ersättning
för sjukgymnastik

Vårdgivaren ansvarar för att personalen (inklusive
vikarier, ersättare och underleverantörer) inte
uppbär ersättning enligt lag (1993:1651) om
läkarvårdsersättning (LOL) eller lag (1993:1652) om
ersättning för sjukgymnastik (LOS) under samma
kalenderår de är verksamma hos Vårdgivaren och
utför tjänster enligt Avtalet.
Om särskilda skäl föreligger kan Beställaren efter
Vårdgivarens skriftliga ansökan godkänna avsteg från
ovanstående bestämmelse.
Syftet med denna bestämmelse är att säkerställa ett
effektivt användande av hälso- och sjukvårdens
resurser.

1.10

Underleverantör

1.10.1Definition

Med underleverantör avses i Avtalet annan
vårdgivare som utför hela eller delar av det Uppdrag
Vårdgivaren har enligt Avtalet.

1.10.2Vårdgivarens fulla
ansvar

1.10.3Information till
Beställaren

1.11

Om Vårdgivaren anlitar underleverantör för
utförande av Åtaganden enligt Avtalet ska
Vårdgivaren ansvara för underleverantörens
Åtagande såsom för sitt eget.
Vårdgivaren ska, på Beställarens begäran, lämna
information om vilka underleverantörer som anlitas.

Försäkringar, skadeståndsansvar och åligganden

1.11.1Patientskadeförsäkring

Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen (1996:799) tecknas av Beställaren för de
patienter som vårdas enligt Avtalet.

1.11.2Underlag till LÖF

Vårdgivaren är skyldig att utan kostnad och utan
dröjsmål tillhandahålla den utredning (exempelvis
utlåtanden, intyg, journaler, röntgenbilder,
röntgenundersökningar, fotografier, utredningar och
analyser) som Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag (LÖF) behöver för sin
handläggning av patientskadefall.
I händelse av rättegång ska Vårdgivaren se till att i
erforderlig utsträckning vittnes- och
sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos
Vårdgivaren anställd personal.
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1.11.3Ansvarsförsäkring

Vårdgivaren ska teckna och vidmakthålla ansvarsoch företagsförsäkringar enligt vedertagna normer.
Ansvarsförsäkringen ska bland annat omfatta
skadeståndskrav med anledning av personskada som
orsakats patient i direkt samband med sådan hälsooch sjukvård som vårdgivaren bedriver.

1.11.4Vårdgivarens
skadeståndsansvar

Vårdgivaren har fullt ansvar för sitt Åtagande enligt
Avtalet och för all skada och alla förluster som kan
komma att orsakas av Vårdgivarens handlande eller
brist på handlande.

1.11.5Om skadeståndskrav
väcks mot Beställaren

Vårdgivaren ska hålla Beställaren skadeslös om
skadeståndskrav väcks från tredje man direkt mot
Beställaren som en följd av Vårdgivarens handlande,
eller underlåtenhet att handla. Beställaren ska
snarast underrätta Vårdgivaren om krav framställs
mot Vårdgivaren som omfattas av föregående stycke.
Beställaren ska inte utan Vårdgivarens samtycke göra
medgivanden eller träffa uppgörelser avseende
sådant krav om det kan påverka Vårdgivarens
ersättningsskyldighet. Beställaren är därtill skyldig
att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin
skada i händelse av att krav mot Beställaren framförs
som omfattas av Vårdgivarens ersättningsskyldighet.

1.11.6Socialförsäkrings
- avgifter mm

1.12

Vårdgivaren ska fullgöra samtliga åligganden
avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter,
skatter och avgifter.

Katastrofsituation och höjd beredskap

1.12.1Kris- och katastrofläge
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Vårdgivaren ska vid katastrof-, kris- och krigsläge
samt epidemiläge 3 (influensapandemi eller
motsvarande katastrofläge) följa direktiv ställda av
kommunen och/eller Region Stockholm och
fortsätta sin verksamhet under regionstyrelsens
ledning.
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1.12.2Deltagande i planering

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap, ska landstinget vidta
de beredskapsförberedelser som behövs för
respektive verksamhet under beredskap. Basen
utgörs av den fredstida katastrofmedicinska beredskapen. Vid höjd beredskap, vilket innebär skärpt
beredskap eller högsta beredskap, ska Vårdgivaren
fortsätta att utföra Uppdraget under kommunens
och/eller landstingsstyrelsens ledning. Vårdgivaren
ska i egenskap av näringsidkare vidta de särskilda
åtgärder i fråga om planering och inriktning av
verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal
samt användning av tillgängliga resurser som är
nödvändiga för att verksamheten ska fungera under
rådande förhållanden.

1.12.3Upplysningar för
krisplanering

Vårdgivaren ska lämna Region Stockholm de
upplysningar som kan behövas för krisplaneringen.
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Datum: 2021-06-01
Dnr: 2021-000052-739

Handläggare: Camilla Gustavsson

Direktionen 2021-06-09

Beslut om avtalsuppföljning 2020
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att godkänna avtalsuppföljning 2020.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ger
kommunalförbundet i uppdrag att återkomma med uppföljning av upprättade åtgärdsplaner för avtalsområden som bedömts delvis godkända.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Ärendet redogör för 2020 års avtalsuppföljning av vård och omsorg.
Genom årlig avtalsuppföljning följs upp att leverantörers vård- och omsorgstjänster i Norrtälje kommun överensstämmer med det som har kravställts,
beställts och betalats för. Den årliga avtalsuppföljningen är kommunalförbundets
främsta verktyg som beställare av vård och omsorg.
Avtalsuppföljningen har genomförts i enlighet med kommunalförbundets rutin
för avtalsuppföljning med några undantag för att anpassas efter rådande situation
med covid-19. Avtalsuppföljningen visar på god avtalsföljsamhet. 43 av 46 avtalsuppföljningar bedöms uppfylla avtalsvillkoren utan anmärkning. Tre avtalsuppföljningar är delvis godkända och har uppfyllt villkoren i avtalet i allt väsentligt.
Avtalsåret 2020 har i stort präglats av Coronapandemin. Kommunalförbundets
bedömning är att beställarrollen av vård och omsorg har stärks genom de beslut
som fattats om tillfälliga justeringar av villkor inom kommunalförbundets hälsosjukvård och omsorg, med följsamhet till Region Stockholm med anledning av
covid-19 (dnr 2020-127-009).
Sammanfattningsvis bedömer kommunalförbundet att leverantörer av vård och
omsorg som kommunalförbundet har avtal med, har bedrivit en god vård och
omsorg under pandemin, samt att leverantörerna har anpassat sina verksamheter
efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utifrån kommunalförbundets tillfälliga justeringar av villkor med anledning av covid-19.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Ärendet redogör för tillvägagångssättet för avtalsuppföljning 2020, kategorisering
av avtalsuppföljning och resultatet av 2020 års avtalsuppföljning av vård och
omsorg.
Avtalsuppföljningarna är sammanställda i fyra områden, primärvård, specialiserad
vård, ordinärt boende och särskilde boende former (bilaga 1-4). Det redogörs för
en sammanställning av leverantörers inkomna svar och synpunkter på övergripande pandemirelaterade frågor i bilaga 5, utifrån en enkät som skickats ut som
del av avtalsuppföljningen.
Respektive avtalsuppföljning är registrerad i separat ärende.
Tillvägagångssätt
Enligt kommunalförbundets rutin för avtalsuppföljning ska samtliga avtal av vård
och omsorg följas upp en gång per år enligt en fastställd uppföljningsmodell.
Avtalen kategoriseras och prioriterats utifrån modellen som beskrivs i Upphandlingsmyndighetens vägledning 3 (2017), Avtalsuppföljning av vård och
omsorg.
Den årliga avtalsuppföljningen har behövt anpassas efter corona pandemin.
Uppföljning av avtalsår 2020 har därför genomförts på följande sätt:




Från föregående års rutin har ett antal uppföljningsparametrar ändrats från
”ska följas upp” till ”kan följas upp”. Kommunalförbundets bedömning är att
avtalsuppföljningen på så sätt har haft en rimlig nivå.
Specifika möten med utförarna, gällande avtalsuppföljning har inte krävts och
har i de flesta avtalsuppföljningar inte genomförts.
Leverantörer, i huvudsak inom grupp C och D, har fått besvara en enkät med
övergripande pandemirelaterade frågor, om samverkan, förebyggande och
hälsofrämjande arbete, förekomst av psykisk hälsa samt våld i nära relation.

Frågorna i enkäten har varit formulerade på följande sätt:
1. Samverkan
a. Hur har samverkan med era viktigaste
samverkanspartners fungerat under pandemin?
2. Förebyggande och hälsofrämjande arbete
a. I vilken grad har ni kunnat arbeta
hälsofrämjande/förebyggande under pandemin?
3. Psykisk hälsa – våld i nära relationer
a. Har ni uppmärksammat förändrad förekomst
av psykisk ohälsa under pandemin?
b. Har ni uppmärksammat förändrad förekomst
av våld i nära relation under pandemin?
c. Hur har ni kunnat möta behoven under
pandemin?
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Kategorisering av avtalsuppföljning
Uppföljningsmodellen innehåller fyra olika kategorier av avtalsuppföljning.
Samtliga avtal som direktionen tecknat avtal med inom vård- och omsorg är
indelade i någon av grupperna, grupp A, B, C, D:

Grupp A – mindre behov av uppföljning

Grupp A innehåller avtal där nivån på uppföljningen kan vara lägre. Det handlar
om enklare avtal som köps in i mindre omfattning eller vid enstaka tillfällen. Det
kan också handla om kortare avtal med mindre volymer till lägre belopp.
Det är en reaktiv uppföljning, inte förebyggande som endast baseras på reaktioner
och anmälda avvikelser från användare, anställda eller andra berörda. Om många
avvikelser identifieras kan en extra bevakning läggas in i form av
stickprovskontroller.
Uppföljning ska bygga på följande aktiviteter:
- Volymkontroller
- Fakturakontroller
- Kan kompletteras med stickprovskontroller och en reaktiv uppföljning
med avstämningsmöten med leverantören.
Avtalen i denna grupp är:
 Dagverksamhet SoL
 Fotsjukvård
 Lokalt smittsyddsansvar
 Riksfärdtjänst
 Syn- och hörselinstruktör
 Transport av avlidna
 Individuellt utformad insats enligt SoL
 Öppna förskolan.
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Grupp B – medelstort behov av uppföljning med fokus på produktivitet

I denna grupp finns främst enklare eller mer standardiserade tjänster som köps in i
stora volymer och till stora belopp. Det handlar om medellånga till långa avtal
med större påverkan på invånarna. Då de utgör en större del av myndighetens
budget kräver denna grupp högre grad av uppföljning jämfört med grupp A.
Uppföljningen för denna grupp bygger också på reaktiv uppföljning men vissa
proaktiva uppföljningsaktiviteter läggs in, som kontroller och avstämningar med
leverantören i förebyggande syfte för att försäkra sig om att leveranserna kan
genomföras i enlighet med avtalet.
Uppföljning ska bygga på följande:
- Volymkontroller
- Fakturakontroller
- Kan kompletteras med stickprovskontroller och en reaktiv uppföljning
med avstämningsmöten med leverantören.
Avtalen i denna grupp är:
 Klinisk fysiologi *
 Medicinsk radiolog*
 Trygghetsjour och nattpatrull
 Turbundna resor**
*Sidoavtal till Sjukhusavtalet men kommunalförbundet har valt att följa upp dessa
separat.
**Turbundna resor – ny leverantör sedan januari 2021.
Grupp C – medelstort behov av uppföljning med fokus på kvalitet

Denna grupp utgörs av mer komplexa tjänster som upphandlas i förhållandevis
små volymer eller till mindre belopp. Avtalen är korta till medellånga men har en
hög risk och påverkan på brukarna/patienterna. Uteblivna eller felaktigt utförda
vård och omsorgstjänster kan orsaka stor skada.
På grund av högre risker kräver denna grupp av avtal en större uppföljning som är
mer omfattande än grupp A och B. Uppföljningen bygger till största delen på
proaktiva uppföljningsaktiviteter och ska baseras på följande:
-

Svar på övergripande enkätfrågor
Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse
Kontroll av volymer till exempel av antalet besök och typ av
insatser
Fakturakontroller

Uppföljningen kan också baseras på insamling av uppgifter enligt
uppföljningsplan, uppföljningsmöten med utförarna, utförarnas egen uppföljning,
kvalitetsgranskningar eller revisioner av oberoende part, resultat från brukar-och
patientundersökningar samt beställarens egna enkäter.
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Avtalen i denna grupp är*:
 Husläkarjour**
 Avancerad sjukvård i hemmet
(ASiH)
 Allmänpsykiatri
 Vård enligt lagen om
tvångspsykiatrisk vård (LPT)
 Barn och ungdomspsykiatrisk
mottagning (BUP)
 Barnavårdscentral B(VC)
 Barnmorskemottagning
(BMM)
 Basal hemsjukvård på jourtid
 Beroendevård inklusive MiniMaria
 Habilitering
 Logopedi
 Primärvårdsrehabilitering
 Specialiserad fysioterapi
















Personlig assistans LSS
Ledsagarservice LSS
Avlösning i hemmet LSS
Korttidsvistelse LSS
Korttidstillsyn LSS
Barnboende LSS
Vuxenboende LSS
Daglig verksamhet LSS
Boendestöd SoL
Bostad med särskild service
SoL
Meningsfull sysselsättning SoL
Samtalsmottagning för barn
och unga
Ungdomsmottagning
Bårhus, omhändertagande av
avlidna ***

*Avtal som inte längre följs upp inom grupp C från avtalsår 2020:
- Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV). Kommunalförbundet använder
Capio:s verksamhet i Stockholm som har avtal med HSF utifrån det nära
samarbetet som finns inom ASiH i Norrtälje.
- Basal hemsjukvård i LSS och Socialpsykiatri. Avtalet upphörde 2019-12-31 i
samband med nya klusteravtal.
**Avtalet avvecklat från den 1 mars 2021.
*** Nytt avtal från 2020.
Grupp D – Större behov av uppföljning

Gruppen består av komplexa tjänster och som köps in i stora volymer och/eller
till stora belopp. De utgör en betydande del av en kommuns/ regions vård- och
omsorgsbudget. Avtalen är i regel långa med omfattande och frekventa volymer.
På grund av avtalens komplexitet och omfattning utgör de en stor risk och har en
stor påverkan på verksamheten. Uteblivna eller felaktigt utförda tjänster kan
orsaka mycket stor skada.
Denna grupp kräver likt grupp C, hög grad av uppföljning med fokus på
förebyggande aktiviteter. Eftersom avtalen både är omfattande och komplexa bör
uppföljning göras i samverkan med leverantören för bästa resultat. Uppföljningen
bygger i huvudsak på proaktiva uppföljningsaktiviteter som syftar till att leda till
att kvaliteten på tjänsterna successivt förbättras och förädlas.
Följande delar ska ingå i uppföljningen:
- Svar på övergripande enkätfrågor
- Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse
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-

Kontroll av volymer till exempel av antalet besök och typ
av insatser
Fakturakontroller .

Uppföljningen kan också baseras på insamling av uppgifter enligt
uppföljningsplan, uppföljningsmöten med utförarna, utförarnas egen
uppföljning, uppföljning av kvalitetsledningssystem,
kvalitetsgranskningar eller revisioner av oberoende part, resultat från
brukar-och patientundersökningar samt beställarens egna enkäter.
Avtalen i denna grupp är:
 Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård (HLM)
 Korttidsboende för äldre inklusive läkarinsatser
 Kundvalet – hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering
 Särskilt boende för äldre, inklusive läkarinsatser
 Utvecklingsavtal Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)
 Utvecklingsavtal Norrtälje sjukhus.
Bedömningskriterier
Vid bedömning om avtalen uppfyllt avtalsvillkoren används följande kriterier:
-

Godkänt (grönt) – uppfyller villkoren i avtalet utan anmärkning

-

Delvis godkänt (gult) – uppfyller villkoren avtalet i allt väsentligt

-

Ej godkänt (rött) – uppfyller inte villkoren i avtalet.

Vid bedömning delvis godkänt eller ej godkänt ställs krav på åtgärder och
åtgärdsplan begärs in.

Resultat avtalsuppföljning 2020
Sammanfattningsvis bedömer kommunalförbundet att leverantörerna av vård och
omsorg har en god avtalsföljsamhet.
 43 av 46 avtalsuppföljningar är godkända och bedöms uppfylla
avtalsvillkoren utan anmärkning.
 Tre avtalsuppföljningar är delvis godkända och har uppfyllt villkoren i
avtalet i allt väsentligt – varav två inom specialiserad vård och en inom
ordinärt boende.
 Ingen avtalsuppföljning har bedömts ej godkänd.
 I avtalsuppföljningarna framkommer en god följsamhet till de tillfälliga
justeringar av villkor som fattats, riktlinjer och prioriteringar som tagits
fram med anledning av pandemin.
Nedan redovisas resultaten inom de fyra (4) områdena: primärvård,
specialiserad vård, ordinärt boende och särskilde boendeformer. Det följs av
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ett urval av iakttagelser från de pandemirelaterade frågor som ställts till
leverantörerna.
Primärvård

Inom område 1, Primärvård har fjorton (14) avtalsområden följts upp, se bilaga 1.
 Tretton av fjorton avtalsområden är godkända och uppfyller villkoren utan
anmärkning.
 Avtalsområdet logopedi bedöms delvis godkänt, uppfyller villkoren avtalet i
allt väsentligt.
Inom avtalsområdet logopedi har samtliga mottagningar uppfyllt avtalsvillkoren
avseende uppdraget. Den sammantagna bedömningen att avtalsområdet är delvis
godkänt och uppfyllt villkoren i avtalet i allt väsentligt, avser att svar inte
inkommit på enkäten med övergripande pandemirelaterade frågor från samtliga
utförare. Två utförare har inte besvarat enkäten.
Specialiserade vård
Inom område 2, Specialiserad vård har nio (9) avtalsområden följs upp, se bilaga
2.
 Åtta av nio avtalsområden är godkända och uppfyller villkoren utan
anmärkning.
 Avtalsområdet barn och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) bedöms delvis
godkänt, uppfyller villkoren i avtalet i allt väsentligt.
Vid föregående års uppföljning bedömdes avtalsområdet barn och
ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) som röd, ej godkänt. Bristerna handlade
om brister i kontinuitet som ledde till en kösituation där verksamheten hade
betydande problem att upprätthålla vårdgarantin för utredningar.
Verksamheten har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda identifierade brister
och har påbörjat att åtgärda dessa, varpå bedömningen nu är att avtalsområdet är
gul, delvis godkänt. Samtliga barn och unga i behandlingskön har under avtalsåret
haft en första kontakt med verksamheten. Förbättring av flödesschema för
målgruppen patienter har tagits fram. Under avtalsåret har BUP tillsammans med
Samtalsmottagningen, Elevhälsan och Socialtjänsten fördjupat och intensifierat
sitt samarbete. Bedömningen är att verksamheten har en hög ambitionsnivå och
kvalitet gällande utförda insatser/utredningar, vilka i sig bedöms som grönt,
godkänt. Dock hämmas verksamheten av en fortsatt betydande kösituation där
verksamheten har haft problem att upprätthålla vårdgarantin för utredningar.
Situationen som råder leder därför till att verksamhetsområdet i sin helhet
bedömts som delvis godkänt, uppfyller villkoren i avtalet i allt väsentligt.
Åtgärdsplan är upprättad.
I övrigt bedöms verksamheten ha goda förutsättningar till att förbättra sin
situation inom det identifierade åtgärdsområdet som följd av att förutsättningar
för verksamheten har ändrats, genom direktionens beslut om ändrad
ersättningsmodell och ökad årsbudget (2020-12-09 § 142 ).
Kommunalförbundet har regelbunden dialog med utföraren och avser att följa
upp vidtagna åtgärder och hur verksamhetens förändrade förutsättningar faller ut.
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Ordinärt boende
Inom område 3, Ordinärt boende har sjutton (17) avtalsområden följts upp, se
bilaga 3.
 Sexton av sjutton avtalsområden är godkända och uppfyller villkoren utan
anmärkning.
 Avtalsområdet Kundvalet – hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering,
bedöms delvis godkänt, uppfyller villkoren i avtalet i allt väsentligt.
Med anledning av för låg andel upprättade genomförandeplanerna blir den
sammantagna bedömningen att utförarna i kundvalet uppfyller villkoren i avtalet i
allt väsentligt, delvis godkänt. En av utförarna har ett mycket lågt värde vilket gör
att Kundvalet som helhet inte uppfyller avtalsvillkoren. På grund av pandemin är
ingen åtgärdsplan upprättad ännu men kommer att upprättas. Frågan kommer att
följas av kommunalförbundet noggrant under 2021 för att säkerställa att samtliga
utförare når en godkänd nivå av genomförandeplaner.
Avtalsområdet bedömdes även vid föregående års uppföljningar (2019, 2018) vara
gult, delvis godkända p.g.a. för låg andel aktuella genomförandeplaner. Arbetet
med genomförandeplaner är grundläggande inom hemtjänsten.
Direktionen beslutade 2019-12-18 § 161 om ett reviderat förfrågningsunderlag för
kundvalet, inklusive ny ersättningsmodell. Kommunalförbundet fick i uppdrag vid
föregående års avtalsuppföljning, 2020-09-16 § 90, att återkomma med fördjupad
uppföljning av effekterna av reviderat förfrågningsunderlag för kundvalet.
Med anledning av corona pandemin har den del av kundvalet som avser
införandet av nya upphandlingsvillkor för hemsjukvård och hemrehabilitering
avvaktas med att införas, då det styr mot ökade hembesök och därför är olämpligt
ur ett kundhälsoperspektiv under pandemin. Modellen införs nu i sin helhet den 1
juni 2021. Kommunalförbundet avser att återkomma med fördjupad uppföljning i
enligt med beslutet 2020-09-16 § 90 när avtalet i sin helhet har tillämpats en tid
och när effekterna av nya kundvalsmodellen i sin helhet kan analyseras.
Uppföljningen beräknas att presenteras för direktionen vid årsskiftet 2021/2022.
Resultat Särskilda boendeformer
 Inom område 4, Särskilda boende former har sex (6) avtalsområden följts
upp, se bilaga 4. Samtliga sex avtalsområden bedöms vara gröna, och ha
uppfyllt avtalsvillkoren utan anmärkning.
Ett urval av iakttagelser
Från de övergripande pandemirelaterade frågorna som ställts i en enkät till
leverantörerna framkommer:
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Samverkan med de viktigaste samverkanspartnerna har under pandemin
fungerat som vanligt eller bättre uppger leverantörerna.
Påfallande många leverantörer rapporterar att de fortsatt har kunnat arbeta
förebyggande och hälsofrämjande under pandemin.
Ökad ohälsa har uppmärksammats i stor utsträckning
Ingen entydig bild finns av upplevelsen av ökad förekomst av våld i nära
relation.
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Leverantörerna har haft god förmåga att ställa om sina verksamheter med
anledning av pandemin.

Ekonomiska konsekvenser
I den årliga avtalsuppföljningen ingår att följa upp ekonomiska utfall i avtalsområdena. Genom en kontinuerlig avtalsuppföljning av samtliga avtal ges förutsättningar till att identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder, som ett led i
arbetet med budget i balans.
Under avtalsåret 2020 har tillfälliga besluts fattats av kommunalförbundet om
fasta ersättningar inom flera av avtalsområdena. Det har syftat till att minimera
utförarnas administration, säkerställa stabil finansiering för utförarna samt
underlätta samordnandet av patientflöden.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Den årliga avtalsuppföljningen är kommunalförbundets främsta verktyg för
beställarstyrning av en sammanhållen vård och omsorg. En kontinuerlig avtalsuppföljning är en förutsättning för att skapa en sammanhållen vård och omsorg
för Norrtäljes invånare, med hög kvalitet och god tillgänglighet samt med fokus
på leverantörernas hälsofrämjande arbete.
Barnperspektiv
Barnperspektivet är belyst i de avtalsområden som riktar sig mot målgruppen barn
och unga.
Förvaltningens synpunkter
Genom årlig avtalsuppföljning följs upp att leverantörers vård- och omsorgstjänster i Norrtälje kommun överensstämmer med det som har kravställts,
beställts och betalats för.
Totalt har 46 avtalsområden följts upp, varav 43 avtalsområden visar att leverantörerna uppfyllt avtalsvillkoren utan anmärkningar.
Avtalsåret 2020 har i stort präglats av covid-19 genom att flertalet tillfälliga
justeringar har gjorts av villkor inom kommunalförbundets hälso-sjukvård och
omsorg med följsamhet till Region Stockholm (dnr 2020-127-009).
För att nämna några; styrande regelverk för patientflöden, prioriteringar av insatser i
kundvalet, tillfällig fast ersättning för sjukhusavtalet med Tiohundra AB och
tillfällig fast ersättning till vårdgivare inom primärvården, i syfte att minimera
utförarnas administration, säkerställa stabil finansiering samt omdisponera
personal mellan vård och omsorgsgivare. En luftvägsmottagning har inrättats vid
Norrtälje sjukhus där privata vårdgivare och bolaget samarbetet. Uppdraget till
avancerad sjukvård i hemmet (ASHI) har tillfälligt utökats i syfte att ge extra stöd
till kunder och patienter i särskilda boenden med basal hemsjukvård och Norrtälje
sjukhus. Som en yttersta åtgärd för att skydda de äldre från smitta, har
kommunalförbundet hemställt till länsstyrelsen i Stockholms län om tillfälliga
besöksförbud på särskilda boenden. Besöksförbud har gällt under perioden 13
december 2020 och in i avtalsåret 2021, till och med den 23 februari 2021.
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Kommunalförbundet har härigenom agerat beslutsamt och fattat nödvändiga
beslut i syfte att anpassa verksamheter efter rådande läge och minska smittspridningen av covid-19. Norrtälje modellen har vidare visat på stabilitet genom
det goda samarbetet som utvecklats och intensifierats mellan kommunalförbundet
som beställare av vård och omsorg, och leverantör av vård och omsorg tillika
vårdgivare och utförare, utifrån det gemensamma målet att hantera pandemin och
minska smittspridningen i Norrtälje, inom verksamheter samt skydda de mest sårbara äldre.
Sammanfattningsvis gör kommunalförbundet bedömningen att det finns en god
avtalsföljsamhet hos avtalspartnerna. Vårdgivare och omsorgsutförare i Norrtälje
har under rådande omständigheter under pandemin bedrivit en god vård och
anpassat sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
utifrån lokalt fattade beslut om tillfälliga justeringar av villkor. Kommunalförbundet är av uppfattningen att beställarstyrningen och beställarrollen på så sätt
har stärks under avtalsåret 2020 på ett ändamålsenligt sätt.
Bilagor
1. Återkoppling avtalsuppföljning, Område 1 Primärvård
2. Återkoppling avtalsuppföljning, Område 2 Specialiserad vård
3. Återkoppling avtalsuppföljning, Område 3 Ordinärt boende
4. Återkoppling avtalsuppföljning, Område 4 Särskilda boendeformer
5. Sammanställning övergripande frågor avtalsuppföljning 2020.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Ej godkänt ‐ uppfyller inte villkoren i avtalet (rött)

Avtal

Godkänt

Delvis godkänt

Ej godkänt

Barnavårdscentral

☒

☐

☐

Barnmorskemottagning

☒

☐

☐

Basal hemsjukvård på jourtid

☒

☐

☐

Beroendevård inklusive Mini‐Maria

☒

☐

☐

Fotsjukvård

☒

☐

☐

Habiliteringsverksamhet för barn, unga och vuxna

☒

☐

☐

Husläkarjour

☒

☐

☐

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

☒

☐

☐

Logopedi

☐

☒

☐

Lokalt smittskyddsansvar

☒

☐

☐

Primärvårdsrehabilitering

☒

☐

☐

Specialiserad fysioterapi och fysioterapi

☒

☐

☐

Ungdomsmottagning

☒

☐

☐

Utvecklingsavtal ‐ Samtalsmottagning för barn och unga

☒

☐

☐
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Avtalsuppföljning – Område 2 – Specialiserad vård
Diarienummer:

2021-00052-739

Avser avtalsår:

2020

Avdelningschef beställaravdelningen:

Camilla Gustavsson

Sammanställning av följsamhet till avtalsvillkor
Instruktion

Godkänt ‐ uppfyller villkoren i avtalet utan anmärkning (grönt)
Delvis godkänt ‐ uppfyller villkoren i avtalen i allt väsentligt (gult)
Ej godkänt ‐ uppfyller inte villkoren i avtalet (rött)

Avtal

Godkänt

Delvis godkänt

Ej godkänt

Allmänpsykiatri – öppen och slutenvård

☒

☐

☐

Avancerad sjukvård i hemmet

☒

☐

☐

Barn och ungdomsmedicinsk mottagning

☒

☐

☐

Barn och ungdomspsykiatrisk mottagning

☐

☒

☐

Klinisk fysiologi

☒

☐

☐

Norrtälje sjukhus

☒

☐

☐

Bårhus, omhändertagande av avlidna

☒

☐

☐

Radiologi

☒

☐

☐

Vård enligt LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)

☒

☐

☐
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Avtalsuppföljning – Område 3 – Ordinärt boende
Diarienummer:

2021-000052-739

Avser avtalsår:

2020

Avdelningschef beställaravdelningen:

Camilla Gustavsson

Sammanställning av följsamhet till avtalsvillkor
Instruktion

Godkänt ‐ uppfyller villkoren i avtalet utan anmärkning (grönt)
Delvis godkänt ‐ uppfyller villkoren i avtalen i allt väsentligt (gult)
Ej godkänt ‐ uppfyller inte villkoren i avtalet (rött)

Avtal

Godkänt

Delvis godkänt

Ej godkänt

Dagverksamhet SoL

☒

☐

☐

Individuellt utformad insats enlig SoL

☒

☐

☐

Kundval – hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering

☐

☒

☐

LSS 9 § 2 – Personlig assistans

☒

☐

☐

LSS 9 § 3 ‐ Ledsagarservice

☒

☐

☐

LSS 9 § 5 – Avlösarservice i hemmet

☒

☐

☐

LSS 9 § 7 – Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

☒

☐

☐

LSS 9 § 10 – Daglig verksamhet

☒

☐

☐

Nattpatrull

☒

☐

☐

Personer med psykisk funktionsnedsättning ‐ Boendestöd
Personer med psykisk funktionsnedsättning – Meningsfull
sysselsättning

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Riksfärdtjänst

☒

☐

☐

Syn‐ och hörselinstruktör

☒

☐

☐

Transport av avlidna

☒

☐

☐

Trygghetsjour och installationsgrupp

☒

☐

☐

Turbundna resor

☒

☐

☐

Öppna förskolan

☒

☐

☐
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Avtalsuppföljning – Område 4 – Särskilda boendeformer
Diarienummer:

2021-000052-739

Avser avtalsår:

2020

Avdelningschef beställaravdelningen:

Camilla Gustavsson

Sammanställning av följsamhet till avtalsvillkor
Instruktion

Godkänt ‐ uppfyller villkoren i avtalet utan anmärkning (grönt)
Delvis godkänt ‐ uppfyller villkoren i avtalen i allt väsentligt (gult)
Ej godkänt ‐ uppfyller inte villkoren i avtalet (rött)

Avtal

Godkänt

Delvis godkänt

Ej godkänt

Korttidsboende för äldre inklusive läkarinsatser

☒

☐

☐

LSS 9 § 6 ‐ Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

☒

☐

☐

LSS 9 § 8 ‐ Bostad med särskild service för barn och ungdomar

☒

☐

☐

LSS 9 § 9 ‐ Bostad med särskild service för vuxna
Personer med psykisk funktionsnedsättning – Bostad med
särskild service

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Särskilt boende för äldre inklusive läkarinsatser

☒

☐

☐
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Avtalsuppföljning 2020 övergripande frågor
KSON
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Hur har samverkan med era viktigaste samverkanspartners fungerat
under pandemin?
Mycket bättre än vanligt

8

Lite bättre än vanligt

27

Som vanligt

57

Lite sämre än vanligt
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Mycket sämre än vanligt

3
0

10

20

30

Kommentarer
Vissa bättre och andra sämre.
mer regelbunden kontakt,
Läkarna har inte varit lika tillgängliga på boendet
Har fungerat som tidigare dock med en betydande ökning av digitala inslag
Mer digitalt, men har fungerat.

40
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Mer digitalt.
Samverkan har fungerat i stort på tjänstemannanivå. Samverkan i patientärenden har fungerat sämre då vi
saknat säkra mötesformer såsom tex via compodium.
Frekventa digitala möten hat lett till mer samarbete .
Har alltid haft en god samverkan med andra berörda vårdgivare efter som jag är van att arbeta i team. Så
fortsatt gott.
Man jobbar ju själv. Jag har inte haft mer kontakt under pandemin.
Vår samverkan med personal på vårdcentraler och ortopedmottagningen har fungerat bra som vanligt via
kommunikation i Takecare.
Digital samverkan har fått ersätta fysiska möten
organisatorisk samverka - ställt lite högre krav på möten via Teams, men fungerat helt ok. Vid nya uppdrag och
uppföljning av uppdrag med kund har biståndet haft mycket få fysiska möten i kunds hem vilket ibland försvårat
samarbetet kring kund, dvs lite sämre än vanligt
Organisatorisk samverkan via Teams. biståndet har varit på plats för det mesta vid uppföljningar
Nästan som vanligt - organisatorisk samverkan via Teams Lite sämre än vanligt - Färre fysiska samverkansmöten
med patient
Organisatoriskt nästan som vanligt genom möten och teams samverkan kring patient något sämre med färre
möten samplanering med patient
Besöksförbud
Eftersom besöksförbud råder, så har t ex verksamheter som fotvård, oral care, paramedicinarna inte fungerat
optimalt. Har kommit om akut.
I stort har kvaliteten på samverkan under pandemin varit som vanligt. Det har dock funnits vissa svårigheter
med samverkan i de nya flödena runt Covid-19, men det är också förståeligt att samverkan inte är perfekt när så
många olika bitar ska på plats på kort tid, med så många olika aktörer, under svåra förhållanden och där
myndigheter inte kunnat ge tillräckligt kompetensstöd. I stort tycker vi att samverkan fungera väl i Norrtälje
även om det alltid finns utrymme för förbättring.
Samverkansbegreppet spänner över vida områden och i stort har samverkan med våra partners fungerat bra.
Det vi tycker har fungerat sämre än vanligt är framförallt samverkan med biståndsenheten pga. deras arbete
per distans. Vi tycker också att samverkan skett allt för ensidigt, där vi anser att kundvalets inspel inte tas i
beaktande i tillräcklig utsträckning. Exempel på detta är provtagning inför flytt till säbo, där det bland annat
funnits låg förståelse för hur snabbt man kan få provsvar, frånvaro av test inför hemgång till ordinärt boende
m.m.
Var svårare direkt när pandemin började då vårdcentralerna låste sina dörrar och ingen fick komma in, inte vi i
personalen heller. Har allt efter tiden har gått kommit tillbaka i mer normala förhållanden. Vi samverkar bra
med primärvården, ASiH och lite sämre med Norrtälje sjukhus där det bland annat sker missar i överlämningen
av kunder ibland.
Har varit svårt att få skydds utrustning
Vi som många av våra samverkansparter drog under våren ner på verksamhet och ställde om till akutvård som
sjukgymnaster, dietister m.fl. Under hösten byggde vi upp nya vägar för samverkan genom digitala plattformar i
de verksamheter där det var möjligt.
Har varit svårt att samverka som vanligt när enskilda fall behöver diskuteras då inga digitala
sekretessplattformar finns inom verksamheterna, vanliga samverkansträffar har ställts in i stor omfattning.
Fungerat inom Familjens hus med verksamheterna i samma hus men svårare utanför. Endast telefonsamtal har
fungerat.
God samverkan med verksamheter inom Familjens hus men ett svårare läge med aktörer inom tex kommunen
och privata då inga digitala plattformar finns för sekretessärenden. Telefon har fått användas vilket ger ett
begränsat samverkansarbete.
Har inte haft samma kontakt som innan med samverkanspartners. Det har inte skett lika naturligt som tidigare,
då man kunde söka upp varandra mer personligt. Detta har ju undvikits pga. risk för smittspridning.
Daglig verksamhets personal har gått in på boendena och till hemmaboende under stängning av DV
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Har inte varit någon skillnad
Bra med information som kommer t.ex. via Teams
Använt digitala lösningar i större utsträckning.
Fungerat bra!
svårt initialt när biståndsavdelningen inte kunde närvara vid möten, nu är det ett bekymmer att inte
Compodium fungerar så att vi inte kan ha digitala - sekretesskyddade möten men jämfört med regionen i stort
har vi ett mycket gott samarbete med alla våra samverkanspartners
Ingen större skillnad. Vi har kunnat ha möten via Teams
Lite olika naturligtvis. Vissa har ju inte fått komma in. Annars är det som vanligt
vet ej hur det varit tidigare år på Ängsgården så svårt att svara på.
Har liksom tidigare samverkat med läkare på vårdcentral samt ortoped via internkommunikation vilket fungerat
bra.
Tätare kontakt med KSON än vanligt. Bra informationsmöten regelbundet via Teams. Även kontakt med
Vårdhygien, Smittskydd har varit bra.
tätare kontakt än vanligt med KSON. Bra informationsmöten regelbundet via teams. Bra dialog med vårdhygien
och smittskydd
Det har fungerat bra sett utifrån omständigheterna men det har inte varit möjligt att träffas på samma sätt via
fysiska möten vilket har inverkat en del. Mycket av samverkan har varit relaterad till åtgärder p g a pandemin.
Våra viktigaste partners är interna verksamheter. Har ofta saknat info från KSON.
Samarbetet med vårdcentralen har dock blivit bättre och bättre. Problem har löst sig allteftersom
Vi tycker att alla varit på " tå" och klöst uppkomna situationer.
Oförändrat
Känns som att det har varit mer tillgängligt. Flera alternativ via distans.
Samverkan med Daglig verksamhet har blivit lite bättre än vanligt
Samarbete med DV har varit lite bättre än vanligt, samverkan med VC är som vanligt
Samarbete med daglig verksamhet bättre än vanligt.
Svårare att få till samverkan med försäkringskassa, arbetsförmedling, HSL kontakter-psykiatri m.m. Längre
väntetider för den enskilde för samtalshjälp pga. pandemin innan digitala förutsättningar ökade
Ökat samarbete med Daglig verksamhet. Bra samarbete med primärvård och hemsjukvård.
Det har fungerat bättre än vanligt med vårt samarbete med daglig verksamhet. Övriga samarbetspartners har
samarbetet fungerat som tidigare.
Samarbetet med daglig verksamhet har fungerat bättre än vanligt. Med övriga samarbetspartners har
samverkan fungerat som tidigare.
Samarbetet med daglig verksamhet har fungerat bättre än vanligt. Med övriga samarbetspartners har
samverkan fungerat som tidigare
Hemsjukvården har fungerat som vanligt men vi har haft bra samarbete med dv
Samverkan med dv har fungerat bra
Samverkan med dv har varit bra
Bäst har det fungerat med daglig verksamhet i Tiohundras regi.
Samarbetet med daglig verksamhet har fungerat bättre en vanligt. Sedan har samarbetet med hemsjukvården
och hemrehabiliteringen fungerat som vanligt.
Får viktigt information angående pandemin ofta.
Även innan Pandemin fungerade samarbetet mycket bra.
Har varit mer tillgängligt.
Samarbetet med daglig verksamhet har fungerat bättre än vanlig. Sedan har samarbetet med hemsjukvården
och hemrehabiliteringen fungerat som vanligt.
Ingen skillnad kring samverkanspartners. Bibehållen bra kontakt med vårdkontakter, skola och andra
samarbetspartners.
Har gott samarbete med, ingen skillnad under pandemin.
Mycket bra samarbete med Tiohundras dagliga verksamhet

214

Bra samarbete med Tiohundras dagliga verksamhet
Tät viktig kontakt
Vi har alltid god samverkan med våra parter.
Vi har alltid god samverkan med våra samarbetsparter.
bra stöd från tex chefsläkare, märks att vi är ett gemensamt bolag
Tätare kontakter och uppföljningar
Enligt medarbetarna har samverkan med framför allt sjukhuset varit svår både innan och under pandemin. En
trolig orsak kan vara olika journalsystem.
Våra viktigaste samarbetspartners är skola och handläggarna. Vi har under pandemin kunnat ha uppföljningar
via teams, vilket har fungerat. Men samsynsmöten med skola har till viss del ställts in.
Samordnande möten runt ungdomarna har inte förekommit. Dock har en god kommunikation förts med
handläggarna.
Samsynsmöten med DV har varit svårt att starta upp arbete kring då vi inte kan ses. Men med digitala medel är
vi på god väg.
tycker det varit bra och lätt att komma i kontakt
Samarbetet med bland annat sjukhus, HSL personal har blivit bättre än vanligt.
Samarbetar främst med föräldrar och korttidsboenden. Har kunnat bibehålla en god kontakt via telefon.
Samarbetet med Daglig verksamhet har fungerat bättre än vanligt. Hemsjukvård och hemrehab. har fungerat
som vanligt.
Samarbetet med daglig verksamhet har fungerat bättre än vanligt. Samarbetet med hemsjukvården och
hemrehab. har fungerat som vanligt.
Samarbetet med daglig verksamhet har fungerat lite bättre än vanligt. LSS-sjuksköterskan som vanligt.
Vi samarbetar med olika verksamheter ute i samhället där deltagare har praktik. T.ex. Biltema och Flygfyren.
Svårare att ha möten gällande brukare
Svårt att ha möten gällande brukare
Dom är väl mer stressade men jag har inte haft problem att få kontakt.
Vi brukar annars träffas någon gång per år och remittent. Nu har det bara blivit specifika frågor på telefon. Vi
har också fått lite färre remisser från vissa remittenter, vilket vi tror beror på att vi inte har kunnat ses som
vanligt.
Färre remisser, dock mer samtal med läk och rehab koordinator.
Genom telefonkontakter
Stor flexibilitet från alla enheter. Kunde jobba så smidigt över gränserna för att lösa vården kring patienterna
Har haft mer samverkansgrupper som stärkt vårat samarbete
tätare kontakt och samverkan infördes tidigt av/med uppdragsgivare, andra aktörer och inom företaget.
Mer fokus och samsyn
Har normalt sett ett gott samarbete
Förbättrat samarbete med HLM och andra ASiH enheten
svårt å hålla i gång samarbete med då delar av våra samverkanspartner varit nedstängda
svårt att upprätthålla samverkan inom distansarbete då all samverkan traditionellt varit att man träffats fysiskt
svårt att upprätthålla samverkan och kontakt.
Vi varit på områdesproffs gäller BVC digitalt. Fått löpande uppdatering om MVC , skapat bokning av cellprov
digitalt via 1177.
Inga Teamsmöten med BVC, BUP, Barnläkare. Vanligtvis träffas vi en gång per månad.
Det har sett lite olika ut beroende på utförare i vårdvalet - HLM bra
Samarbetet har fungerat lika bra som vanligt.
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I vilken grad har ni kunnat arbeta hälsofrämjande/förebyggande under
pandemin?
I mycket högre grad
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Kommentarer
Det finns en ökad medvetenhet och följsamhet hos alla medarbetare, patienter och brukare om basal hygien.
Genom alternativa besöksformer och distansarbete. Genom förebyggande och hälsofrämjande information
och punktinsatser.
Pandemin har begränsat det vanliga arbetet på vårdcentralen dels pga. oro för smittan från plats sida och dels
pga. de nya bestämmelserna över sjukfrånvaro/Vab
Till viss del ha rekommendationerna och restriktionerna bidragit till att personer inte kunnat träna i den
utsträckning som tidigare. Har däremot lagt om att ge tips och råd till att hitta alternativ träning
På ROS där jag jobbar är endast Kafeterian öppet nu. Allt annat är stängt. Så lite folk i rörelse. Många patienter
har munskydd och handskar när dom kommer.
många samtal utomhus har inneburit ökad friskvård
i något lägre grad - gruppdeltagarna har i perioder avbokat gruppdeltagande inomhus. i något högre grad utomhusgrupperna har fungerat utmärkt. vi har utvidgat utomhusgrupperna till 4
Väldigt många walk and talk (gjordes även innan pandemin men ökat) använt oss av ute gym, mindfulness i
naturen, promenadgrupp
Fler samtal walk and talk även om det var många redan innan. en del patienter har avbokat eller ombokat till
alltid öppet eller telefon vilket inneburit att de inte lämnat sin bostad.
Vi pratar om hälsan, hur man mår. Vara uppmärksamma. Följa basala hygienrutiner. Mycket fokus på
hygien/undvika smitta.
Har varit olika beroende på kunder. En del har varit väldigt oroliga och vill inte ha hem så många personer.
Andra har vi kunnat hjälpa då vi varit väldigt noggranna med skyddsutrustning under hela tiden.
Under våren bedrevs inget sådant arbete. Under hösten har vi startat upp ordinarieverksamhet igen och är i
stort tillbaka med den förebyggande vården men corona anpassat så långt det går.
Vi har prioriterat besöken enligt BHVs riktlinjer. Innebär att de vi träffat har vi hållit ett bra arbete för men
många äldre barn har fått vänta längre än normalt på sina besök vilket förstås är beklagligt ur ett
förebyggande hälsoarbete. All gruppverksamhet har varit inställd hela perioden, i omgångar eller har
genomförts men i begränsad omfattning, tex förebyggande tandvård och föräldragrupper.
Mycket ställdes in under våren, preventivmedel och cellprover hanterades annorlunda. Endast
graviditetsövervakning utfördes med några få undantag från ordinarie basprogram, prioritering enligt MHV.
De patienter jag har på rummet går ju alltid att arbeta hälsofrämjande, förebyggande. Men, jag har ju tex ej
kunnat ha grupper som jag brukar i Tex Basal kroppskännedom, avslappning, medicinsk yoga osv. Ej heller
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vattengymnastik. Har ej i lika hög grad kunnat ordinera FAR till gym, badhus osv. Men naturligtvis till
hemövningar, promenader osv.
Aktiviteterna blir begränsade, när boende inte får träffa andra än de som bor på sin enhet.
Har inte kunnat bedriva gruppverksamhet, som tex artrosskola. Vi har haft öppet som vanligt men med tanke
på att efterfrågan på tider hos oss minskat så har vi inte heller kunnat nå ut till lika många individer.
vårt primära uppdrag är behandling av specialistkrävande tillstånd samt motivera för sekundärpreventiva
insatser våra gruppinterventioner är delvis helt inställda, delvis fortfarande igång vi har tagit fram ett
material för nya patienter vilket vi inte kan använda oss av i nuläget
Svårare att förskriva FAR då badhus och gym varit stängda/olämpliga
Också olika, vi har haft små grupper ex. gällande gymnastik. Mycket mera små samlingar på planen.
Arbetat enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten avseende munskydd och visir samt anpassat väntrum och
lokaler enligt gällande råd och rekommendationer. Erbjudit digital kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare.
Bra med stimulansmedel som delades ut som har givit positiv verkan för individen.
stimulansmedel har givit positiv verkan för individen
Det har inte varit möjligt att erbjuda bassängträning och att t ex förskriva FaR för träningsaktiviteter utanför
hemmet i samma utsträckning.
Har jobbat bra med skyddsutrustning bland annat snabbutbildat alla personal - både teori och praktik. Ett
samarbete mellan hemtjänst, personlig assistans och hemsjukvården. Har varit en del övertid, övrigt
hälsofrämjande har varit svårare. Ändrat schema för att färre ska vara i lokalen samtidigt.
Boende hälsa har påverkats negativt genom att en del aktiviteter ställts in. Möjlighet till umgänge och
socialisering i gruppen har minskat.
En del aktiviteter har fått ställas in eller kanske göras om. De boendes promenader har prioriterats.
Personalen " 10 minuters" promenad har fått ställas in ibland pga. hög arbetsbelastning.
försökt utveckla det. Känns som det har varit viktigt då man inte har kunnat göra så mycket annat. Samt för att
bibehålla hälsan.
En del gruppaktiviteter har ställts in vilket innebär att den hälsa kring det sociala och aktiviteter, som
exempelvis bowling med vänner, inte kunnat uppfyllas
Svårare med sociala aktiviteter i samhället, försökt ersätta med mer fysiska aktiviteter och utomhusaktiviteter.
Hittat andra former av social samvaro och fysisk aktivitet vilket varit positivt. En del brukare tar tillfället att
isolera sig pga. pandemin svårare att motivera till förändring. Flera påverkades mycket negativt av förändrade
rutiner i vardagen i pandemins inledande skede. Låg smittspridning.
Pandemin krävde andra aktiviteter vilket gav draghjälp för ökad fysisk aktivitet och utomhusvistelse. För vissa
enskilda ökad isolering och för andra ingen skillnad.
Flera på enheten utövar sporter och har inte kunnat göra det under pandemin. Vi har försökt ersätta det med
friskvårdsaktiviteter på enheten men brukarna vill helst utöva sina sporter.
Personalen har bättre följsamhet vad gäller basala hygienrutiner. Brukarna har accepterat att hålla avstånd
bättre än förväntat.
Personalen har arbetat hälsofrämjande utifrån de förutsättningarna som givits. Dock har det varit svårt med
att möta upp gentemot gruppaktiviteterna som blivit inställda. Personalen har då motiverat brukarna till
annan aktivitet som är hälsofrämjande som exempelvis promenader. Jag upplever att det har uppfyllts.
Följer reglerna och informerar om hur ska man ska undvika att bli smittad av viruset.
Flera av våra boende har isolerat sig mer då många aktiviteter är inställda p.g.a. corona och de
rekommendationer som finns. Personal jobbar för hälsan i den mån det går. Erbjuder träning, promenader,
gymnastik. Har musikcirkel och andra aktiviteter. Våra boende har även tappat kontakt med närstående då det
varit restriktioner. Ordinarie personal har också varit sjuka ofta.
Skillnaden i rutinerna är små för boendet kring det hälsofrämjande/förebyggande. Fler rörelseaktiviteter har
införts.
Hälsofrämjande och förebyggande har varit en stor del av arbetet. Vi har ökat antalet rörelseaktiviteter samt
förändrat kosten till mer klimatsmart och nyttigare alternativ.
Förbättrad hygien och mer utevistelse

217

Svårt när man inte får göra besök på olika ställen med brukare. De boende på Solvändan är hemma hela
dagarna och behöver den stimulansen.
Statsbidraget har underlättat för oss att ge mer tid till våra boenden
Eftersom vi inte har kunnat ha möten i samma utsträckning så har vissa delar hamnat efter.
Fokus på kost och motion har vi kunnat bibehålla.
Pandemin har varit påfrestande. Personalens förhållningssätt på arbetet och privat har förändrats pga.
Pandemin.
Vi har inte kunnat hålla igång fritidsklubben, vilket var meningsfullt för våra ungdomar.
Vi använder grupparbeten där vi diskuterar och jobbar kring hälsofrågor. Gruppen har tvingats minska och
använda större lokaler.
Man följer alla restriktioner som de ska vara.
Många fritidsverksamheter har varit stängda, så det har varit svårt att hänvisa till bra aktiviteter. Ofta har
barnen inte heller haft någon idrottsundervisning vilket har varit negativt.
Nya rutiner pga. pandemin
Smittskydd har ökat men antirökning, hälsosam kost mm minskat
mottagningen har varit öppen under pandemin men övergått till distansbesök i hög grad
mottagningen har varit öppen under pandemin men övergått till distans besök
På grund av ökad smittorisk under det året så har vi inte kunna arbeta hälsofrämjande i grupper som vi brukar
göra utan har vi fokuserat arbete på individuell nivå, vilket har lett till att det blev något lägre jämförelse med
tidigare. Inställd cell provtagning från centralt håll.
I början av pandemin i mycket lägre grad, sedan lite mer. Beror på att vi tagit akut och nödvändig vård samt
att patienten valt att vänta ibland.
Har ni uppmärksammat förändrad förekomst av psykisk ohälsa under
pandemin?
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Har ni uppmärksammat förändrad förekomst av våld i nära relation under
pandemin?
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Hur har ni kunnat möta behoven under pandemin?
Kommentarer
Våra boende har i viss mån haft sällskap av varandra och vår personal har ägnat mer tid åt de som behövt det
som mest. Samma gäller vår aktivitets ansvarige.
Flera anhöriga och boende mår sämre under pandemin. Vi har erbjudit facetime, de kan träffas utomhus. Hjälp
till med vanliga samtal. Regelbunden kontakt med anhöriga. Partner får träffas under senaste besöksförbudet,
vilket underlättar
Genom ökad bemanning och prioriteringar
Bra, vi har endast tappat 3 % av besöken mot föregående år tack vare snabb omställning till
digitala/telefonbesök, vilket ändå får ses som godkänt då en stor del av våra patienter tillhör någon riskgrupp
Så gott vi har kunnat med restriktioner
Så gott vi har kunnat med de restriktioner vi har.
Genom att vara tillgängliga fysiskt, via webb, telefon och walk and talk.
Genom ökning av de digitala möten både för läkare och kuratorer.
Bra får man säga men det har ju såklart också varit en nedgång i efterfrågan på att komma till
sjukgymnast/fysioterapeut.
Man får lyssna på patienterna och väldigt många saknar att umgås med nära och kära. Många patienter har inte
varit i en affär sen februari förra året.
Vi har haft våra vanliga öppettider (enligt krav i våra avtal) & erbjudit digital vård så mycket vi kunnat.
Med strikta/tydliga hygienrutiner
svårt att göra någon bedömning om den psykiska ohälsan ökat eller minskat. behoven har för det mesta kunnat
mötas, ibland genom att finna andra sätt att utföra uppdraget på, tex utomhus, i telefon
i o med pandemin har vissa gruppdeltagare valt att inte komma till sysselsättningen periodvis och därmed
isolerat sig. Åran har haft som rutin att hålla regelbunden kontakt per telefon. kvarnen har fått ett begränsat
maxantal besökare vilket påverkat antal besökare. för att lösa detta har kvarnen haft öppet förmiddag med
erbjudande om lunchpromenad till alla som vill och sen tagit emot nya besökare på eftermiddagen. detta har
inneburit att fler kunnat ta del av träffpunkten under dagen.

219

Svårt att göra bedömning av den psykiska ohälsan eller våld i nära relation men känslan är att båda ökat
framförallt under senare delen av året
Svårt att svara på ovanstående frågor, men känslan är att båda ökat framförallt senare delen av året. upplever
att missbruksärendena ökat. Vi har kunnat ta emot de patienter som önskat men upplever att det varit lättare
att boka av istället för att boka om till digitalt eller telefon pga. pandemin och ibland har det inneburit
utmaningar.
Då vi har säkrat våran lokal( munskydd och visir spritar av efter varje kund Handsprit tillgängligt luft och virus
renare, en kund i taget.
Har som vanligt kunna tillgodosett basala behoven/insatser som man har. Även aktiviteter enskilt eller små
grupper, pratat, lyssnat, spelat spel, tittat på filmer, promenader.
I enlighet med ordinarie verksamhetsrutiner
Det vi kunnat se är framförallt ökad oro och upplevd ensamhet. Vi anser oss dock ha kunnat bemöta behoven i
tillräcklig utsträckning, men det hade varit enklare för oss utförare om myndigheter kunnat ge tydligare
information riktat till de äldre avseende bland annat skyddsutrustning, smittovägar, vaccinationer m.m.
Har varit svårt att möta problematiken med ensamhet som har ökat under pandemin. Är ju omöjligt att samla
kunder till utflykter o dyl. Även enskilt i hemmen har vi haft svårt att möta behoven då besluten från bistånd
många gånger inte alls möter kundernas behov av socialtid. Tvärt om har man sänkt insatstiderna under 2020 så
kunderna får till exempel inköp, städ måltider osv med färre insatstimmar än förut. Detta är ett generellt
problem som vi har försökt att adressera i flera forum utan att få gehör.
Ganska. Bra
Vi har en uppfattning om ökad andel orosanmälningar från vår sida och fler barn som har det svårt men vi kan
inte tydligt se att det beror på pandemin och dess inverkan på familjer. Vi är alltid uppmärksamma på dessa
frågor och jobbar aktivt med ämnet inom personalgruppen. Vi har inte ändrar rutiner kring detta under
pandemin, haft möjlighet att ställa frågor och jobba vidare då vi uppmärksammat eller anar att ett barn far illa.
Vi har kunnat följa de rutiner vi har kring utsatta barn. Känslan är att fler har varit utsatta och fler
orosanmälningar har skrivits under pandemin men svårt att fastslå att det är konsekvenser av pandemin. I
enskilda ärenden har vi jobbat som tidigare enligt rutin.
Vi har kunnat möta behoven och följa ordinarie rutiner och vid uppmärksammat våld eller ohälsa.
Varit öppen för samtal, när behov har funnits! Ge råd om var man kan ytterligare söka hjälp om man vill!
Funnits tillgängliga för de personer som inte mått bra
Har inte behövt
Avsaknad av närstående, många känner sig övergivna. Svårt att hinna med att sitta hos alla då vi hade covid på
avdelningen.
Bedömer det som oförändrat från tidigare.
Vi har träffat deltagare ute på promenader, många telefonsamtal.
vi är mer strukturerade i vårt bedömningsförfarande av nya patienter så att vi uppmärksammar mer våld än
tidigare vår bedömning är också att det återspeglar en faktisk ökning vi kan hänvisa patienter till rättsvårdande
instanser och vederbörande enhet på kommunen fysiska samarbetsmöten är dock inte möjliga att få till i
nuläget
Relativt bra ändå.
Vi har satt in insatser på de vi sett har mått dåligt av isoleringen.
Uppmanat och lämnat ut, både i mejl och pappersformat, information om vilket krisstöd som finns att få.
Erbjudit digital kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare för bedömning och uppföljning. Anpassat antalet
deltagare i träningsverksamhet såsom gym enligt rek från Folkhälsomyndigheten.
En del uppvisar sämre psykisk hälsa i form av depression. Oftast pga. sakande av närstående. Ökad irritation
mellan boende. Stimulansmedel samt fokus på samtal med personalen har kunnat möta boendes behov.
Facetime via inköpta Ipads har varit en bra hjälp för att bibehålla kontakt med närstående. Vi har bett anhöriga
komma och ta ut sina närstående på premeander för att mötas vilket har varit bra,
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en del uppvisar depression pga. avsaknad av närstående. ökad irritation mellan boende. Personal med
stimulansmedel har kunnat möta boendes behov. vi erbjuder facetime samtal med närstående. uppmuntra
närstående att gå på promenader med sina närstående
Ja det anser jag. Där det uppmärksammats ett behov av ytterligare stöd t ex i form av läkarkontakt och/eller
psykolog har patienten även fått råd och hänvisning till att boka tid på vårdcentralen.
Stödsamtal hos företagshälsovården, hänvisat kunder till hemsjukvården. Närvarande chefer. Vi har
kommunicerat mycket inom företaget, när medarbetarna känner sig väl informerade lugnar det även kunderna.
En positiv konsekvens är att pandemin har gett oss alla en möjlighet att ha fullt fokus på vårt uppdrag, allt annat
har fått stå åt sidan.
Har fått tänka om och göra annorlunda. Ta tag för dag och lösa uppkomna situationer.
Vi har tagit dag för dag och lösa uppkomna situationer.
På det sätt som all vård kan utföras under pandemin
Tillgänglighet med personal. Fler aktiviteter med hälsosamt tänk.
Samtalat kring pandemin, information om pandemin anpassad med bilder har givits ut till brukarna,
Brukare har fått fler individuella aktiviteter utförda samt ökad egen tid med personal
Det har främst rört sig om uttryck av oro över pandemin vilket har bemötts med samtal och information om
pandemin anpassad med bilder har givits ut till brukarna,
För vissa enskilda individer har pandemin inneburit ökad isolering vilket medfört en viss ökning av psykisk
ohälsa.
För vissa enskilda innebar det stora påfrestningar när vardagliga rutiner förändrades i pandemins inledande
skede, vilket medförde förändrade beteenden som förstärker psykisk ohälsa så som rubbad sömn, försämrad
kost, ökad isolering minskad daglig aktivitet.
Åtgärder utifrån den enskilda individens behov.
Individuella insatser beroende på brukarens behov.
Vi har gett individuellt stöd.
Vi har stöttat individuellt.
Har gjort individuella insatser utifrån varje brukares behov
Vi har bemött varje individ utifrån deras behov
Vi har haft individuella lösningar utifrån varje brukares behov
När brukare har varit hemma från daglig verksamhet har det varit en utmaning att tillgodose allas individuella
behov. Det har varit svårt att hjälpa alla brukare att förstå varför de behöver stanna hemma, inte gå i affärer
osv.
Vi har haft akut handledning när det har funnits behov för att få input när vi misstänker psykisk ohälsa.
Vi har haft akut handledning när det har funnits behov för att kunna prata ihop oss om vi misstänkt psykisk
ohälsa.
Jag har inte hört om våld men, mycket om ensamhet.
Vet ej, då jag började 1/12 2020.
Personal är tillgänglig. Uppmärksammar det dåliga måendet. Vi försöker motivera att vara delaktiga i boendets
aktiviteter. Både gemensamt och enskilt. Erbjuder dagliga promenader för att hålla hälsan på en bra nivå.
Flertal boende har också varit oroliga över pandemin. Vi informerar och ger en trygghet till vardagen. Var
obekvämt, lite ångestladdat för flertal av våra boende i början då vi använder både munskydd och visir, men det
har lättat nu. De har också fått använda det i vissa situationer så det har gjort att det lättat.
Förändrat årshjul och scheman för att kunna möta behov och förändra i aktiviteter när förutsättningarna har
förändrats. Individuellt stöd för varje boende. Vi har även haft handledning vid behov och med
regelbundenhet.
Individuellt stöd. Vi har haft regelbunden handledning samt akut handledning vid behov. Möte behovet av
förändrade aktiviteter samt skapa förståelse att allt inte kan genomföras som i normalläge kan utföras när det
inte är en pandemi. Tex biobesök.
Bra, Följt alla rekommendationer.
Svårt att få brukarna att förstå varför man t ex inte ska gå i affärer, en del har blivit arga.
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Vi har gjort handlingsplaner och arbetar i enlighet med TBA.
Vi har under pandemin kunnat arbeta med att ge våra boenden mer tid då statsbidraget bidragit till
överanställning.
Vi har i stort sett haft oförändrad produktion hos våra psykologer och terapeuter pga. att de har haft möjlighet
att arbeta digitalt.
Produktionen har varit oförändrad hos våra psykologer och terapeuter pga. att de har haft möjlighet att arbeta
digitalt.
det har varit mycket information från olika håll, bra stöd från varann
Ja
över lag bra men klart mer begränsat genom att det har varit hög sjukfrånvaro bland personal.
Det finns rutiner vid uppmärksammade fall.
Många ungdomar har mått dåligt av isolering och haft svårt med distansstudier. Dock har korttids upplevts som
en paus från det andra. Rutiner finns vid uppmärksammade fall.
Många av våra brukare har upplevts må dåligt i och med isolering. Dessutom har det varit svårt att få till en
meningsfull fritid när man tar bort det sociala. På korttid har vi bemött det med ökad struktur över vistelsen.
Har inte varit något problem
Vi startade upp aktivitetsverksamhet för de boende för att förebygga psykiskt ohälsa.
Många ungdomar har svårt med isoleringen som är i och med pandemin. Vi har kunnat bemöta det med samtal,
men har en väldigt liten del av deras vardag. Där är det viktigt med överföring till föräldrar.
Har haft möjlighet till handledning.
Vid behov haft möjlighet till akuthandledning.
Har haft möjlighet till akuthandledning vid behov.
Vi upplever att vår verksamhet har rullat på bra under pandemin efter öppningen i augusti. Innan dess deltog vi
i viss verksamhet under andra former där vi också kunde möta deltagares behov av stöd och rutiner.
Vi har haft tillgång till akut handledning om det har funnits behov för att få input om vi misstänkt psykisk ohälsa.
Anpassat utifrån folkhälsomyndighetens riktlinjer
Anpassat utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer
Man lyssnar och försöker peppa. Många har inte socialt kontakt mer än mig kanske . många uttrycker ensamhet
.
Vad syftar frågan på?
Kontinuerliga uppföljningen med telefon bland annat för att motivera och samtal med patienter som sitter
hemma ensamma.
Genom hembesök under besöksförbuden
Vi har styrt mot mer hembesök och digitala lösningar
Oftast bra
Genom att öka upp bemanningen. Trivselvärdinnor har genomfört enskilda aktiviteter och samtal.
Har rutiner för att hantera detta spec på akutmottagningen
Som vanligt
Som tidigare
mottagningen varit öppen under hela pandemin
bra trots allt
bra efter omständigheterna! efterfrågan var initialt stor på fysiska besök, men efter en hel del förklarande så
ökade förståelsen.
Utökat arbetssätt med bland annat digitala besök .
Det är svårare att få inblick i familjesituationer under pandemin
Flera digitala besök och flera sjukskrivningar. Vi har löst det utifrån de förutsättningar vi har haft. Svårt att
bedöma psykisk ohälsa digitalt samt svårt att skapa kontakt med munskydd och visir på fysiska nybesök.
Väldigt bra.
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Övriga kommentarer
Vi saknar våra gemensamma aktiviteter och besöken förstås men det har inte påverkat de flesta av våra
boenden i någon större utsträckning.
Stora utmaningar med bemanning på grund av sjukdom, symptom och distansarbete vilket har påverkat
arbetsmiljön negativt.
Den digitala utvecklingen har gått väldigt snabbt (på vissa områden) vilket har möjliggjort utökade
besöksformer, vilket har varit till gagn för patienter.
Pandemin har bidragit till att tänka mer digitalt vilket är av godo ur flera perspektiv.
Det har gått väldigt bra att jobba fast det är en pandemi.
boendestödet har varit förskonade från större frånvaro under förra året och fram till idag, vilket innebär att vi
kunnat arbeta så pragmatiskt som möjligt och samtidigt följt vår riskanalys och använt skyddsutrustning vid
behov. innebär att den största skillnaden har varit att boendestödjare inte följt med in i affärer när kund
handlat pga. smittorisk.
åran och kvarnens medarbetare har haft få sjukdomsfall vilket inneburit att verksamheten kunnat bedrivas
utifrån deltagarnas bästa. riskanalys har följts vilket inneburit kontroll av hälsa och spritande vid dörr som
verkat fungera. Stor förståelse mellan biståndet och oss under pandemin och ett gott samarbete- gäller både
boendestöd och åra kvarnen
sammantaget relativt få sjukdomsfall vilket inneburit at vi haft mottagningen öppet. Flera samtal har ställts
om till ute, alltid öppet och telefon men förhållandevis många patienter har önskat och fått komma till
mottagningen. Riskanalysen har följts under hela året
relativ frisk personal har inneburit att verksamheten kunna hållas öppen i stort sett som vanlig.
Några tycker att det är trist att inte få besök, men samtidigt förstår dom flesta det. Även att dom känner en
trygghet med att det inte "springer folk i huset". Några få boende saknar större arrangemang t ex
underhållning av artister i samlingssalen.
Det finns ett stort behov att diskutera biståndsbeslut så snart som möjligt. Man menar att dom endast beviljar
insatser till kunderna men till oss är det i allra högsta grad tider som beviljas.
vi ser en ökad vårdtyngd på många ärenden som tidigare varit helt okända
Stor oro bland kunderna, dålig eller ingen information från kommun m fl. Tvingar enheterna att svara på
frågor som andra borde informera om.
Jag hör många av patienterna som känner sig deprimerad p.g.a. de sakna det sociala livet.
En tuff tid nu då det kräver mycket för att få det att rulla på ett bra sätt för att ge våra boende en trygg vardag
med både delaktighet och respekt.
Det har inte förekommit några magsjukor eller influensa inte ens vanlig förkylning hos våra boende under
2020.
vi har utökat vår service med digitala besök men fortsatt att ta emot besök under säkra former när det varit
nödvändigt
Det är en stor ökad vårdskuld. Utmaning att hela tiden anpassa sig och ställa om verksamheten utifrån
förutsättningar som ständigt ändras. Utmaning att hela tiden hålla sig uppdaterad utifrån nya riktlinjer som
inte alltid kommer ut tydligt.
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Datum: 2021-05-12
Dnr: 2021-000125-106
Handläggare: Sara Andersson
Direktionen 2021-06-09

Yttrande över remiss Strategi för psykisk hälsa och
välbefinnande
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att lämna yttrandet som svar på Region Stockholms begäran.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Region Stockholm remitterar för yttrande Strategi för främjande av psykisk hälsa
och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa. Strategin ska vara ett
styrdokument för Region Stockholm som koncern under tidsperioden 2022-2030.
Den syftar till att utveckla förutsättningarna för psykiskt välbefinnande och hälsa
hos barn, unga, vuxna och äldre i deras vardagsmiljöer. Strategin förväntas stödja
nämnder och bolag att integrera psykisk hälsa och välbefinnande i budget, verksamhetsplanering och genomförande samt bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ställer
sig positivt till strategin och finner att den utgör ett lättillgängligt styrdokument.
Strategin ligger helt i linje med det arbete som bedrivs tillsammans med Norrtälje
kommun och Region Stockholm inom området psykisk hälsa och välbefinnande.
Detta arbete bedrivs i enlighet med beslut fattade i direktionen om handlingsplan
för psykisk hälsa samt beslut att ingå som pilotkommun i Region Stockholms
arbete Agenda välbefinnande (2021-01-29 § 5 och 2020-02-06 § 6). I flera
avseenden har ett arbete påbörjats som strategin avser att stimulera och stödja.
För att strategin ska kunna omsättas och implementeras av kommunalförbundet
förutsätts att när den är beslutad av regionfullmäktige, antas av direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som självständig myndighet.
Yttrandet har tagits fram i samråd med Norrtälje kommun.
Beskrivning av ärendet
Region Stockholm genom Regionstyrelsen Rotel II, remitterar för yttrande
Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av
psykisk ohälsa. Remissinstansernas synpunkter är en del av beredningen inför
regionfullmäktiges beslut vid sammanträde den 16 november 2021.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Strategin hatagits fram på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och
sjukvårdsnämnden godkände i februari 2021 förslaget till strategi och överlämnade ärendet till regionstyrelsen. Strategin ska under tidsperioden 2022-2030,
vara ett styrdokument för Region Stockholm som koncern. Den syftar till att
utveckla förutsättningarna för psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande i barns,
ungas, vuxnas och äldres vardagsmiljöer. Strategin förväntas stödja nämnder och
bolag att integrera psykisk hälsa och välbefinnande i budget, verksamhetsplanering
och genomförande samt bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Vidare ska strategin säkerställa att psykisk hälsa prioriteras och beaktas i alla relevanta beslut om budget och verksamhet samt vilar på bästa möjliga vetenskapliga
grund och beprövad erfarenhet. För att strategin ska kunna omsättas och
implementeras av kommunalförbundet förutsätts att den när den är beslutad av
regionfullmäktige, antas av direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje som självständig myndighet.
Direktionen antog 2021-01-29 § 5 en förvaltningsgemensam handlingsplan för
psykisk hälsa i Norrtälje kommun. I april 2021 antogs planen även av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Vidare är Norrtälje kommun och KSON pilotkommun inom region Stockholms utvecklingsarbete ”Agenda välbefinnande”
(2020-02-06 § 6). Pilotkommunsarbetet är nära kopplat till styrning och genomförande av den förvaltningsgemensamma handlingsplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Aktiviteter som genomförs inom strategin, hos aktuella nämnder och bolag,
finansieras inom ordinarie budget.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Strategin stärker ett helhetsperspektiv och bedöms ha positiva effekter för
sammanhållen vård och omsorg.
Barnperspektiv
Förslaget bedöms stärka barnperspektivet. Mänskliga rättigheter, exempelvis barns
rättigheter är en av strategins gemensamma utgångspunkter.
Förvaltningens synpunkter
Bedömningen är att strategin som remissen avser, väl stödjer de åtaganden som
förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Norrtälje kommun slår
fast inom områdena psykisk hälsa, välbefinnande och förebyggande av psykisk
ohälsa. Det förvaltningsgemensamma arbetet kopplat till Agenda välbefinnande
har en direkt kopplingar till den remiss som yttrandet avser. Kommunalförbundet
och Norrtälje kommun har enligt förvaltningens bedömning redan i flera
avseenden påbörjat det arbete som strategin avser att stimulera och stödja.
Bilagor
1. Bilaga 1 Förslag till yttrande.
2. Bilaga 2 Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt
förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030.
3. Bilaga 3 TJUT Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt
förebyggande av psykisk ohälsa.
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Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)Norrtälje kommun
(kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-05-12
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Handläggare: Sara Andersson
Region Stockholm Rotel II
Dnr: RS 2020-0457

Yttrande över Strategi för främjande av psykisk hälsa
och välbefinnande samt förebyggande av
psykisk ohälsa 2022-2030
Bakgrund
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON har beretts tillfälle
att yttra sig över Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande
av psykisk ohälsa. Kommunalförbundet består av två medlemsorganisationer,
Norrtälje kommun och Region Stockholm. Sedan maj 2019 genomför KSON
tillsammans med Norrtälje kommun ett långsiktigt utvecklingsarbete inom
området psykisk hälsa. Inom ramen för arbetat har en långsiktig
förvaltningsövergripande handlingsplan för främjande av psykisk hälsa och
förebyggande av psykisk ohälsa tagits fram och antagits av KSON och
kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Norrtälje kommun och KSON ingår
också som pilotkommun i Region Stockholms arbete Agenda välbefinnande.
Föreliggande remissvar har tagits fram i samråd med Norrtälje kommun.
För att strategin ska kunna omsättas och implementeras av kommunalförbundet
förutsätts att den när den är beslutad av regionfullmäktige, antas av direktionen
för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje då
kommunalförbundet är en självständig myndighet.
Generella synpunkter
KSON är generellt positiv till strategin i sin helhet. Dokumentet är sammanhållet
och de enskilda delarna utgör en röd tråd som är lätt att följa. Syfte, tillämpning,
målbild, utgångspunkter och tillvägagångsätt skapar en väl avvägd helhet.
Strategin om sammanlagt femton sidor utgör ett lättillgängligt styrdokument.
Synpunkter på enskilda delar
Bland enskilda delar i strategin vill KSON särskilt lyfta några områden som
särskilt stödjer det arbete KSON och Norrtälje kommun bedriver inom ramen för
Handlingsplan för psykisk hälsa och Agenda välbefinnande:
5 Strategins angreppssätt

Strategin har ett helhetsperspektiv och slår fast att arbetet för att utveckla psykisk
hälsa berör flera stora samhällsområden.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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6 Gemensamma utgångspunkter

Strategin utgår från etiska principer om att insatser ska erbjudas alla människor,
proportionellt till deras behov och utifrån deras olika förutsättningar. Beslut
grundar sig på ekonomiska konsekvensanalyser utifrån positiva och negativa
effekter på psykisk hälsa och välbefinnande. Beslut vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet.
8 Implementering och uppföljning

Varje berörd verksamhet ansvarar för att ta fram och genomföra de
tillvägagångsätt som bäst leder till målbilden inom sitt ansvarsområde.
Uppföljning av arbetet integreras i ordinarie system för rapportering

Olle Reichenberg
Ordförande

RS 2020-0457
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1. Inledning
Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt
förebyggande av psykisk ohälsa gäller för Region Stockholm som koncern
under perioden 2022-2030 (i dokumentet används begreppet Strategin).
Strategin utgår från Världshälsoorganisationens definition av psykisk hälsa
och fokuserar på att utveckla förutsättningarna för psykisk hälsa och
psykiskt välbefinnande i barns, ungas, vuxnas och äldres vardagsmiljöer.
När psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande stärks byggs växtkraft hos alla
som bor, verkar eller vistas i Stockholmsregionen.
Strategin vilar på Region Stockholms värderingar och står i nära samspel
med andra relevanta styrande dokument1. Den tydliggör nämnders och
bolags enskilda och gemensamma ansvar inom strategins område. När
Region Stockholms nämnder och bolag integrerar psykisk hälsa och
psykiskt välbefinnande i budget och i verksamhetens planering och
genomförande etableras bästa möjliga förutsättningar för att uppnå
strategins målbild. Samtidigt bidrar strategin till att nämnder och bolag
uppnår sina mål och till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom
nämnder och bolags aktiva arbete inom området kan Region Stockholms
vision om “en attraktiv hållbar och växande Stockholmsregion med frihet
för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut”
förverkligas.
Region Stockholms nämnder och bolag ska bidra till Stockholmsregionens
gemensamma vision om att bli ”Europas mest attraktiva region” (Regional
Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050). Ansvaret för
Stockholmsregionens utveckling beskrivs i RUFS på följande sätt:
“Eftersom ingen enskild aktör har rådighet över alla de beslut och
åtgärder som krävs är framgångsfaktorn att aktörerna samverkar och
söker helhetsperspektiv”. Av det följer att “Ett starkt gemensamt
ansvarstagande är avgörande för regionens utveckling. Varje aktör
behöver ta ansvar för sin del, men behöver också stödja de gemensamma
processerna”.
1.1 Syfte
Inom strategins område ska strategin:

1

Exempel på gemensamma styrande dokument inom områdena
uppförande/bemötande, hållbarhet, medarbetare och arbetsmiljö,
näringslivsutveckling och tillväxt, folkhälsa, forskning/utveckling/
utbildning/innovation som gäller för samtliga nämnder och bolag i Region
Stockholm. Inom hälso- och sjukvårdsområdet dessutom Framtidens Hälso- och
Sjukvård 2025.
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●
●
●
●
●

säkerställa att psykisk hälsa prioriteras och beaktas i alla relevanta
beslut om budget och verksamhet inom samtliga nämnder och bolag
i Region Stockholm
stärka förutsättningarna för att beslut vilar på bästa möjlig
vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet
möta samhällsutmaningar, behov och möjligheter som Region
Stockholms nämnder och bolag, kommuner, civilsamhälle och
näringsliv uttrycker
stödja och komplettera Region Stockholms budget och styrande
dokument samt RUFS 2050
anknyta till nationellt och internationellt antagna
rekommendationer och mål inom WHO, OECD, Agenda 2030 med
flera

2. Tillämpning
Region Stockholms nämnder och bolag ska beakta strategin i budget samt i
planering och genomförande av sin verksamhet. Deras arbete följer det
regionala utvecklingsuppdraget. Nämnder och bolag bedömer vilka insatser
och arbetssätt som är bäst lämpade inom deras ansvarsområde och avsätter
medel för att genomföra det förändringsarbete som behövs.

3. Psykisk hälsa är en grundläggande förutsättning för
nämnder och bolag att nå sina mål
Strategins definitioner utgår från den vetenskapligt grundade
begreppsmodell som Sveriges Kommuner och Regioner och flera
myndigheter utvecklat tillsammans.

Bild 1: Begrepp inom området psykisk hälsa (från gemensamt PM av Sveriges
Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering, 2020)
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Världshälsoorganisationen (2004) definierar psykisk hälsa som “ett
tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan
förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga
påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle
som hen lever i".
Definitionen tydliggör betydelsen av förbättrad psykisk hälsa och psykiskt
välbefinnande för att nämnder och bolag ska lyckas med sina uppgifter och
tillsammans uppnå Region Stockholms vision.
Förenta Nationerna har fastställt psykisk hälsa som en mänsklig rättighet.
Det betyder att varje människa ska ha god och jämlik tillgång till bästa
möjliga förutsättningar för att kunna uppnå psykisk hälsa. Det kräver att
de får sina basala behov tillgodosedda. Viktiga behov är bland annat
näringsrik mat, ett tryggt boende, tillgång till stödjande vardagsmiljöer
samt någon form av meningsfull sysselsättning.
Begreppen psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande är nära
sammanlänkade med varandra men åtskilda från begreppet psykisk ohälsa.
Psykiskt välbefinnande kan beskrivas som en rad psykologiska och sociala
förmågor som ger människor möjlighet att fungera väl, att kunna
upprätthålla goda relationer med andra människor, att kunna balansera
positiva och negativa känslor och att kunna känna meningsfullhet, lycka
och tillfredsställelse med livet. Psykisk ohälsa inbegriper psykiska besvär
och psykiatriska tillstånd som orsakar lidande och försvårar för personer att
kunna förverkliga sina egna möjligheter under kortare eller längre tid.
De psykologiska och sociala förmågorna inbegriper:
●
●
●
●
●
●
●

att kunna navigera i och hantera olika möjligheter och
hinder som kan uppstå i vardagen
att kunna hantera olika påfrestningar
att kunna fatta beslut
att kunna se sina egna möjligheter och tillkortakommanden
att kunna sätta upp mål
att kunna lära sig saker
att kunna se sitt eget bidrag till samhället

Barn och ungdomstiden är en viktig period för utveckling av dessa
förmågor. Med rätt förutsättningar fortsätter utvecklingen under hela
livsförloppet. Vardagsmiljöer som erbjuder trygghet, meningsfullhet samt
positiva sociala relationer stödjer utveckling av psykologiska och sociala
förmågor. Goda och jämlika förutsättningar för utveckling av dessa
förmågor lägger grunden för barns, ungas, vuxnas och äldres psykiska hälsa
och psykiskt välbefinnande.
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Psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande är avgörande för individers,
familjers, arbetsplatsers, närsamhällens, kommuners, regioners och
nationers möjligheter att förverkliga sina mål. En attraktiv, hållbar och
växande storstadsregion erbjuder samtidigt bästa möjliga förutsättningar
för att psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande hos alla barn, unga, vuxna
och äldre ska kunna utvecklas.
3.1 Två huvudinriktningar
Strategin antar två huvudinriktningar:
Främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande är en proaktiv
huvudinriktning där målet är att utveckla psykologiska och sociala
förmågor.
Människor i olika tillstånd, från svår kris till situationer av gott fungerande,
kan utveckla dessa förmågor. När de främjas skapas goda förutsättningar
för dem att utvecklas både som personer och i sina relationer.
Det sker i barns, ungas, vuxnas och äldres vardagsmiljöer såsom exempelvis
förskole-, skol-, studie-, fritids- och arbetssammanhang och i närsamhällen
och det vidare samhälle de lever i.
Främjande insatser kan också ge förebyggande effekter på psykisk ohälsa
genom att de stärker individers resiliens (motståndskraft).
Förebygga psykisk ohälsa är en reaktiv huvudinriktning där målet är
att minska symtom på psykisk ohälsa.
När påfrestningarna upplevs större än förmågan att hantera dem kan
symtom på psykisk ohälsa uppkomma. De kan begränsa individers
förutsättningar att förverkliga sina möjligheter. Därför behöver resiliens
förstärkas och svåra påfrestningar undvikas.
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Bild 2: Bilden visar relationen mellan strategins två huvudinriktningar: att
främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande samt att förebygga psykisk
ohälsa.

De möjligheter nämnder och bolag har att integrera respektive
huvudinriktning varierar med deras olika ansvar och verksamhetsområden.
Den förebyggande huvudinriktningen har en tydlig överensstämmelse med
hälso- och sjukvårds- samt folkhälsoområdenas prioritering på att minska
riskfaktorer för psykisk och fysisk ohälsa och sjukdom. Den främjande
huvudinriktningens fokus på utveckling av psykologiska och sociala
förmågor stärker tydligare möjligheterna för önskade resultat inom andra
områden. Exempel på sådana områden är studier, arbetsliv, miljö- och
klimatbeteenden, regionplanering och samhällsbyggande samt ekonomisk
utveckling.

4. Målbild
Region Stockholms nämnder och bolag erbjuder bästa möjliga och jämlika
förutsättningar för att barn, unga, vuxna och äldre i Stockholmsregionen
ska kunna upprätthålla och utveckla sin psykiska hälsa och sitt psykiska
välbefinnande i olika vardagsmiljöer under hela livsförloppet.
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Genom att bidra till utveckling av psykisk hälsa och psykiskt
välbefinnande stärker nämnder och bolag möjligheterna att uppnå sina
egna verksamhetsmål. Det bidrar till Region Stockholms och
Stockholmsregionens visioner och stärker Stockholmsregionens position
som motor för utveckling i Sverige och Europa.

5. Strategins angreppssätt
Nämnder och bolag ska integrera strategin i alla relevanta beslut inom de
olika uppdrag de ansvarar för. De väljer de tillvägagångssätt som bäst leder
till att både strategins målbild och nämnden eller bolagets mål uppnås.
Beslut om genomförande utgår från strategins gemensamma
utgångspunkter. Nämnder och bolag utvecklar tillvägagångssätt som riktas
till individer, vardagsmiljöer, närsamhällen och till styrande nivå. För att
stödja de gemensamma processerna mot målbilden behövs ett
helhetsperspektiv. Etablerade samverkansformer med kommuner, idéburen
sektor och näringsliv används och nya former utvecklas.

Bild 5: Bilden summerar de överväganden som nämnder och bolag behöver göra
för att utveckla bästa möjliga tillvägagångssätt för att bidra till målbilden.
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5.1 Psykisk hälsa genomsyrar mål, delmål och målområden
I Region Stockholms budget finns flera mål och målområden och i RUFS
2050 finns flera mål och delmål som har vetenskapligt grundade
ömsesidiga samband med psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande. För att
skapa en överblick har mål, delmål och målområden samlats i sex
temaområden.

Bild 3: Bilden visar den specifika relation mellan psykisk hälsa och välbefinnande
och varje övergripande temaområde. Blå heldragen pil visar en direkt påverkan
från psykisk hälsa och välbefinnande på respektive temaområde. En vit
heldragen pil visar den omvända riktningen där temaområdet har en påverkan
på psykisk hälsa och välbefinnande. Vit streckad pil indikerar att sådan påverkan
är indirekt.

En systematisk och detaljerad analys har genomförts av den vetenskapliga
grunden för kopplingen mellan psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande
samt inriktningsmål, nämndspecifika mål och målområden i Region
Stockholms budget. Motsvarande analys är gjord för mål och delmål i RUFS
2050. Analysen redovisas i nedanstående bild.
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Bild 4: Bilden visar hur psykisk hälsa och välbefinnande påverkar
inriktningsmål, nämndspecifika mål och målområden i Region Stockholms
budget (till vänster) samt påverkar mål och delmål i RUFS 2050 (till höger). Fyra
delmål från RUFS 2050 (nederst) utgör indirekta men grundläggande
förutsättningar för många samband. Heldragna linjer visar direkta samband
medan streckade linjer anger indirekta samband.

238

11 (14)
Diarienummer
HSN 2020-1753

6. Gemensamma utgångspunkter
6.1 Vägledande principer
De vägledande principerna utgår ifrån och konkretiserar Region
Stockholms vision, uppförandekod och andra aktuella styrande dokument
inom strategins område. Här ingår också grundläggande mänskliga
rättigheter och diskrimineringsgrunder samt barns rättigheter.
Nämnder och bolag beaktar de vägledande principerna när de i beslut och
genomförande:
● utgår från den etiska principen om proportionell universalism, det vill
säga att insatser ska erbjudas alla människor proportionellt till deras
behov och utifrån deras olika förutsättningar
● fokuserar på barn, unga, vuxna och äldre och deras vardagsmiljöer (t.ex.
hem-, bostads, fritids-, förskole-, grundskole-, gymnasie-, högre studie-,
utbildnings-, arbets-, kollektivtrafik-, närsamhälles-, hälso- och
sjukvårds-, kultur-, fritids-, och digitala miljöer)
● inhämtar kunskap om barn, unga, vuxna och äldres behov och utvecklar
adekvata former för samskapande med dem
● tar ansvar för sitt eget bidrag till det gemensamma arbetet för att
förverkliga strategins målbild och aktivt bidrar till att samhällsaktörer i
hela Stockholmsregionen ska kunna utvecklas i samma riktning
● överväger hur samarbete med nationella och internationella aktörer
inom strategins område kan bidra till och utvecklas för ett ömsesidigt
kunskapsutbyte
6.2 Långsiktig ekonomisk uthållighet
Nämnder och bolag ska grunda sina beslut på ekonomiska
konsekvensanalyser som visar positiva och negativa effekter på psykisk
hälsa och psykiskt välbefinnande samt på mål, delmål och målområden
inom de sex övergripande temaområdena. De beskriver också förväntade
minskade kostnader för olika aktörer. Vid genomförande av insatser följs de
faktiska utfallen upp.
6.3 Lärande och utveckling på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet
Nämnder och bolags beslut ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Den hämtas från de olika kunskapsområden som är mest
relevanta för respektive nämnd och bolags uppdrag. Beslut om
genomförande ska överväga hur utveckling, testande och lärande,
innovation och kunskapsutveckling samt implementering och uppskalning
kan möjliggöras. Lärande och utveckling på vetenskaplig grund och med
beprövad erfarenhet utvecklas genom en aktiv samverkan med olika
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lärosäten i Stockholmsregionen och med nationella och internationella
aktörer med kompetens inom strategins områden.

7. Uppdrag styr tillvägagångssätt
Nämnder och bolag väljer tillvägagångssätt utifrån deras olika uppdrag
som:
Tjänsteutförare
Systemägare
Samverkanspart

Internt och externt upphandlad tjänsteutförare med invånare
som målgrupp
Ägare, beställare, samordnare, bidragsgivare med andra
aktörer som målgrupp
Region Stockholm som en samlande kraft för
Stockholmsregionens utveckling

Region Stockholms nämnder och bolag bör även beakta hur de kan
integrera de två huvudinriktningarna i sitt arbetsgivaruppdrag. Arbetet
följer de förutsättningar som ges i styrande dokument för
arbetsgivaruppdraget (Medarbetarpolicy).
7.1 Rekommenderade tillvägagångssätt
Barn, unga, vuxna och äldre ska erbjudas goda och jämlika förutsättningar
för att utveckla psykologiska och sociala förmågor som bidrar till psykisk
hälsa, psykiskt välbefinnande och resiliens, både individuellt, i grupper och
närsamhällen och på befolkningsnivå. Nämnders och bolags olika uppdrag
och mål ger dem olika förutsättningar för att genomföra de
rekommenderade tillvägagångssätten.
Individnivå: Utveckla psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande
och resiliens
Mänsklig utveckling främjar verksamheters och samhällets hållbara
utveckling. Region Stockholms nämnder och bolag har möjlighet att stärka
individen i strategins riktning. Kunskapshöjande insatser kan erbjudas
genom till exempel utbildning, kommunikationsinsatser eller digitala
verktyg som kan ge barn, unga, vuxna och äldre möjlighet att utveckla
psykologiska och sociala förmågor.
Dialog och reflektion är exempel på arbetssätt som ger människor möjlighet
att utvecklas tillsammans och ta gemensamt ansvar för sig själva och
samhället, det gäller såväl för barn, elever och studenter i
utbildningssammanhang som för medarbetare och chefer på arbetsplatser.
Arbetsgivare i regionen ska erbjuda stöd till medarbetare och chefer för att
främja psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande och resiliens. De utgör
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centrala förutsättningar för att medarbetare och chefer ska kunna växa och
utvecklas i ett hållbart arbetsliv.
Vardagsmiljö: Utveckla hälsofrämjande miljöer
Barns, ungas, vuxnas och äldres vardag längs livsförloppet sker i olika
miljöer. En hälsofrämjande miljö kan beskrivas som en plats eller ett socialt
sammanhang där människor deltar i vardagliga aktiviteter och där olika
faktorer i den fysiska och psykosociala miljön, i organisationen och bland
olika personer samspelar.
Region Stockholms nämnder och bolag har i vissa fall ett direkt ansvar för
olika miljöer som exempelvis arbetsmiljöer, hälso- och sjukvårdsmiljöer,
resenärsmiljöer och vissa utbildnings- och studiemiljöer (till exempel
praktikplatser och verksamhetsförlagd utbildning). I dessa fall har nämnder
och bolag ett eget ansvar för att säkerställa en hälsofrämjande miljö för
psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande.
När andra aktörer i länet har ansvar för vardagsmiljön kan nämnder och
bolag vid förfrågan erbjuda sakkunskaps- och utvecklingsstödjande insatser
för att möjliggöra att vardagsmiljön utvecklas i linje med strategins
målbild. Sådana insatser behövs för att utveckla vardagsmiljöer för studier,
arbete och fritid för barn, unga, vuxna och äldre.
Inom t.ex. utbildningsområdet och området för högre studier kan Region
Stockholm bidra med kunskaps- och utvecklingsmetodik när ansvariga
aktörer önskar utveckla sina förskole, grundskole-, gymnasie- och miljöer
för högre studier för att bättre främja psykisk hälsa och välbefinnande.
Alla arbetsgivare i regionen bör verka för att skapa förutsättningar för
hälsofrämjande arbetsplatser som stärker välbefinnande och mänsklig
utveckling. Tillsammans kan arbetsgivare lära av varandra i arbetet med att
främja mänsklig utveckling och välbefinnande.
Metoder och angreppssätt såsom organisationsutveckling, förändring av
den fysiska miljön, utveckling av administration, ledning och styrning samt
utveckling av organisationers relationer till sin omvärld används för att
utveckla hälsofrämjande miljöer.
Närsamhälle: Stärka närsamhällens och bostadsområdens
kraft
Närsamhällen, bostadsområden och fritidsmiljöer behöver främja psykisk
hälsa och psykiskt välbefinnande samt förebygga psykisk ohälsa. För att
utveckla denna kraft behöver nämnder och bolag föra dialog och skapa
förankring med aktörer inom idéburen sektor och civilsamhälle, stadsdelar,
kommuner med flera. Nämnder och bolag kan vid förfrågan erbjuda
kunskaps- och utvecklingsstödjande insatser i linje med strategins målbild.
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Styrande nivå: Utveckla hälsofrämjande politik och strategisk
resursfördelning inom alla sektorer
På styrande nivå sker utvecklingen internt inom Region Stockholms
nämnder och bolag, i samverkan mellan dem samt i samverkan med
kommuner, i kommungemensamma sammanhang och med andra aktörer i
länet. Styrande dokument inom alla sektorer, både inom Region Stockholm
och externt, behöver integrera perspektivet psykisk hälsa och psykiskt
välbefinnande.
Nämnder och bolag ska genomföra konsekvensanalyser i berednings- och
beslutsprocesser i samband med större projekt och reformer så att
förutsättningar för att utveckla befolkningens psykiska hälsa och psykiska
välbefinnande systematiskt stärks.
Resursfördelning sker internt inom Region Stockholms verksamheter och
externt genom avtal, upphandlingar och beställningar genom
bidragskriterier som ska integrera strategins två huvudinriktningar. Nya
former för ekonomistyrning, såsom utfallskontrakt och modeller för
samfinansiering mellan offentliga aktörer, kan vara aktuella.

8. Implementering och uppföljning
Varje nämnd och bolag ansvarar för att ta fram och genomföra de
tillvägagångssätt som bäst leder till målbilden inom deras ansvarsområde.
De gemensamma utgångspunkterna vägleder valet av tillvägagångssätt.
Utveckling, testning, implementering, uppskalning samt permanentande av
nya tillvägagångssätt ges nödvändiga förutsättningar. Kunskap och
utvecklingsmetodik erbjuds för att möjliggöra framtagande och
genomförande utifrån tillgänglig vetenskapligt grundad kunskap och
beprövad erfarenhet.
Uppföljning av arbetet integreras i ordinarie system för rapportering och i
enlighet med Region Stockholms modell för integrerad ledning och
styrning.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Psykiatri
Karin Ölander

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Strategi för främjande av psykisk hälsa och
välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa
Ärendebeskrivning
I budget för 2019-2021 uppdras åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta
fram en strategi för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk
ohälsa för samtliga Region Stockholms nämnder och bolag.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt
förebyggande av psykisk ohälsa
Referenser
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i psykiatriberedningen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till strategi för
främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av
psykisk ohälsa.
2. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2020-0457

243

2 (8)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Om uppdraget och hur arbetet bedrivits
I Region Stockholms budget för åren 2019-2021 har uppdraget om
utveckling av en ny strategi för psykisk hälsa successivt tydliggjorts.
Budgetbesluten har klargjort strategins regionala perspektiv och
huvudinriktningarna: främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande samt
förebygga psykisk ohälsa.
Samverkan
För att få kunskap om utmaningar, behov och lösningar inom området samt
för att identifiera möjligheter till samarbete, har hälso- och
sjukvårdsförvaltningen genomfört dialoger med andra förvaltningar inom
Region Stockholm och andra samhällsaktörer i regionen. Vetenskapligt stöd
och beprövad erfarenhet har inhämtats genom samverkan med lärosäten i
regionen, med nationella utvecklingspartners såsom RISE och SKR, samt
med en expertgrupp av ledande internationella aktörer.
I Budget 2019 klargjordes att strategin skall vara regional och att en rad
samhällsaktörer skall engageras. Den förebyggande huvudriktningen för
uppdraget tydliggjordes. Flera kommunstyrelseordförande i kommuner i
länet deltog i en serie rundabordssamtal. I Budget 2020 vidgades
uppdraget till att också omfatta en främjande inriktning. Strategins
formella ram tydliggjordes genom integrerad ledning och styrning (ILS),
Region Stockholms styrmodell, och avstämningar med närliggande policyoch strategiarbeten. För att testa och utveckla arbetssätt för att främja
psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande påbörjades ett samarbete med tre
kommuner. I Budget 2021 tydliggörs arbetet med att fortsätta utveckla både
det främjande arbetet för psykisk hälsa och det förebyggande arbetet mot
psykisk ohälsa, samt att strategin beslutas i regionfullmäktige under 2021.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut avseende
verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021 betonar:
”Utvecklingen av den psykiska hälsan är av yttersta vikt för att uppnå
regionens mål inom till exempel områdena folkhälsa, hälso- och
sjukvårdens kvalitet och utfall och produktivitet och hållbar ekonomisk
utveckling. Regionens långsiktiga sociala och ekonomiska hållbarhet kräver
att vi växlar upp arbetet för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av
psykisk ohälsa”.
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Strategins vetenskapliga grund och anknytning till internationella
styrdokument
Världshälsoorganisationen (WHO) antog 2004 den definition av psykisk
hälsa som sedan dess väglett utvecklingen inom området främjande av
psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa. Definitionen utgår från
psykisk hälsa som en integrerad del av människors vardag och liv: ”psykisk
hälsa är ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan
förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta
produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i" (1). Forskningen är
nu tydlig kring vilka förutsättningar och insatser för främjande av psykisk
hälsa och psykiskt välbefinnande som behöver ske i olika vardagsmiljöer
från barndom till ålderdom och längs livsförloppet (2-9). När dessa
vardagsmiljöer kan erbjuda rätt förutsättningar främjas psykisk hälsa och
välbefinnande, och grunden läggs för samhällsekonomi och
samhällsutveckling inom minst sex olika områden. De sex områdena är alla
av stor betydelse för Stockholmsregionens utveckling: god och jämlik
folkhälsa, hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat, produktivitet och
hållbarhet i studier, arbetsliv och ekonomi, hållbar social utveckling,
hållbara miljövänliga beteenden samt ökad livskvalitet (t.ex. 3, 4, 6, 9, 10,
13, 17-19). Kunskapen om dessa förutsättningar och hur de kan påverkas är
nu betydande (2-10).
Psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande - en grundläggande resurs för
samhällens utveckling
WHO, Euro och EU-kommissionen utvecklade tillsammans från mitten av
2000-talet ett program med fokus på främjande av psykisk hälsa och
förebyggande av psykisk ohälsa som resulterade i flera vägledande
dokument (11, 12). Programmet huvudslutsats är från 2016 att ”EU:s
mentala kapital, befolkningens kognitiva, intellektuella och emotionella
potential, är en nyckelresurs för EU:s framgång som en kunskapsbaserad
ekonomi och dess förmåga att förverkliga sina strategiska sociala och
ekonomiska policymål” (12). OECD har sedan 2009 lett utvecklingen av
välbefinnande som övergripande mål för länders och regioners ekonomiska
och samhälleliga utveckling. OECD har samlat forskning och utveckla policy
för att stärka området. De har betonat behovet av att integrera
politikområden såsom hälsa, utbildning och arbetsliv för att bättre kunna
stärka befolkningars psykiska hälsa och ekonomisk utveckling. Finland drev
frågan inom EU som under hösten 2019 fastställde fundamentala principer
för en ekonomi för välbefinnande. OECD tog på Finlands uppdrag fram en
sammanställning av de stora positiva samhällseffekter som Europa som
helhet, och olika europeiska länder, kan nå genom att etablera
välbefinnande som en grundläggande princip för ekonomistyrning och
ekonomiska prioriteringar (16).
Kommissionen om global psykisk hälsa och hållbar utveckling slår fast att
det finns ett nära samband mellan psykisk hälsa och varje annan fråga inom
hållbar utveckling, från utbildning till ekonomisk tillväxt, till konflikt och
klimatförändring. Området måste därför integreras i arbetet med varje
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globalt hållbarhetsmål. Sir Richard Layard, professor i ekonomi, har funnit
att främjande av psykisk hälsa och välbefinnande kan vara ”det mest
betydelsefulla enskilda steget framåt (ekonomiskt och socialt) för det 21
årtusendet” (13).
Storbritannien är ett av flera i Europa, Nordamerika och Oceanien som
stärkt områdets strategiska betydelse under det senaste decenniet. I
rapporten “Mental Capital & Wellbeing”, koordinerades landets högsta
vetenskapliga rådgivare fler än fyrahundra forskare inom många olika
samhällsområden för att klargöra den strategiska betydelsen av psykisk
hälsa och välbefinnande för landets framtida utveckling. Rapporten
fastställde områdets betydelse för att påverka utveckling inom samtliga
samhällsområden och för samhällsekonomin. Slutsatsen kan summeras i
att länder, regioner och städer systematiskt behöver stödja utvecklingen av
människors psykologiska och sociala förmågor för att säkerställa bästa
möjliga ekonomiska och sociala utveckling (14). What Works Centre for
Wellbeing i Storbritannien är ett ledande center för samlad vetenskap kring
främjande av psykiskt välbefinnande och betydelsen av välbefinnande som
en oumbärlig grund för offentlig politik (15).
Överväganden
Strategins målbild är att Region Stockholms nämnder och bolag ska
erbjuda bästa möjliga samt jämlika förutsättningar för att barn, unga,
vuxna och äldre i Stockholmsregionen ska kunna upprätthålla och utveckla
sin psykiska hälsa och sitt välbefinnande i olika vardagsmiljöer. Strategin
vilar på Region Stockholms gemensamma värderingar och står i nära
samspel med relevanta styrande dokument. Genom att målbilden uppnås
ges samtidigt bästa möjliga förutsättningar för nämnder och bolag att
uppnå många viktiga mål. Det stärker möjligheten att förverkliga:
Region Stockholms vision om “en attraktiv hållbar och växande
Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och
fatta avgörande beslut” och Stockholmsregionens gemensamma vision om
att bli ”Europas mest attraktiva region” (Regional Utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050)
Fokus på psykisk hälsa genom två huvudinriktningar
Strategin utgår från psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande som centrala
delar av barn och ungas, vuxnas och äldres humankapital (från kunskaper,
färdigheter, utbildning, talanger, kompetenser och hälsa till produktionsförmåga).
Världshälsoorganisationens (2004) definition av psykisk hälsa tydliggör att
psykisk hälsa handlar om att barn, unga, vuxna och äldre både kan
förverkliga sina möjligheter i sitt liv och därmed fungera väl och uppleva
livskvalitet. Här ingår också förmåga att balansera positiva och negativa
känslor, att känna lycka och tillfredsställelse med livet och att upprätthålla
goda relationer med andra människor genom psykologiska och sociala
förmågor.
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Strategins främjande huvudinriktning handlar om att skapa förutsättningar
för att dessa förmågor kan utvecklas och fokuserar på hur dessa förmågor
kan bidra till måluppfyllelse inom flera samhällsområden. Den främjande
huvudinriktningen stärker barn, unga, vuxna och äldres motståndskraft
(resiliens) mot utmaningar i livet. Den stöder förutsättningarna för den
förebyggande huvudinriktningen som mer fokuserat och reaktivt strävar
efter att bromsa negativ utveckling av psykisk ohälsa d.v.s. minska psykiska
besvär.
Möjligheter att integrera de två huvudinriktningarna skiljer sig mellan
nämnder och bolag beroende på verksamhetsområde, mål och uppdrag.
Rekommenderade tillvägagångssätt för de två huvudinriktningarna
Fokus för strategin ligger på barn, unga, vuxna och äldre och deras olika
vardagsmiljöer (t.ex. hem-, bostads-, utbildnings-, studie-, arbets-,
kollektivtrafik-, närsamhälles- och digitala miljöer). Utformningen av
vardagsmiljöer ger olika förutsättningar för utveckling av insatser. Det
innebär att insatser för att främja psykisk hälsa och välbefinnande och
förebygga psykisk ohälsa måste genomföras i miljöer som Region
Stockholms nämnder och bolag direkt ansvarar för och i miljöer som ligger
inom andra aktörers ansvarsområde. Rekommenderade tillvägagångssätt är
beroende av respektive nämnds och bolags förutsättningar.
På individnivå handlar arbetet om att stärka invånarnas förmåga att
hantera påfrestningar och att utveckla psykisk hälsa och välbefinnande. I
vardagsmiljöer innebär strategin att utveckla hälsofrämjande
vardagsmiljöer för barn, unga, vuxna och äldre. I arbetet med närsamhällen
är fokus att hälsofrämjande bostadsområden som stärker välbefinnande
och utveckling. På styrande nivå utvecklas och genomförs en
hälsofrämjande politik i riktning mot strategins målbild inom alla områden
och sektorer.
Strategin kompletterar Region Stockholms budget och styrande dokument
Psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande är en grundläggande resurs för att
uppnå målsättningar bland annat inom social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. När förståelsen för hur psykisk hälsa och välbefinnande
utvecklas möjliggörs beslut som bidrar till strategins målbild och samtidigt
åstadkommer resultat för verksamheten (17). Genom Region Stockholms
styrmodell, integrerad ledning och styrning (ILS), skapas förutsättningar
för att nämnder och bolag integrerar psykisk hälsa och välbefinnande i
budget, verksamhetsplanering samt i verksamhetens genomförande. Det
Säkerställer att strategins syfte och målbild samt mål inom respektive
nämnd bättre kan uppnås. Nämnder och bolag har sitt eget sammanhang,
sin kultur, språk, vetenskapliga referenser och kunskapsområden vilket gör
dem bäst lämpade att bedöma vilka tillvägagångssätt som passar bäst för
sitt respektive ansvarsområde.
Strategins gemensamma utgångspunkter är mänskliga rättigheter
(exempelvis barns rättigheter) samt att insatserna ska erbjudas alla
människor, proportionellt utifrån deras behov och olika förutsättningar
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(proportionell universalism). Insatser ska samskapas med barn, unga,
vuxna och äldre och vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Resursanvändning för psykisk ohälsa för samtliga aktörer i
Stockholmsregionen, uppgick 2018 till minst 60 miljarder kronor, eller 5
procent av bruttoregionalprodukten 2018 (20, 31). Region Stockholms
kostnader om cirka 18 miljarder kronor bärs främst av hälso- och
sjukvården, men Region Stockholm bär också stora kostnader för psykisk
ohälsa i egenskap av rollen som arbetsgivare. Psykiatriområdet, den
somatiska vården och primärvården drabbas av stora merkostnader för
psykisk ohälsa. För att bättre kunna stå emot påfrestningar, att skapa
resiliens och därmed minska psykisk ohälsa krävs mobilisering från alla
samhällssektorer. Covid-19 kan medföra påfrestningar som utmanar barn,
unga, vuxna och äldres psykiska hälsa och välbefinnande (CES, 2020).
Region Stockholms roll och utvecklingsansvar för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) samlar
offentliga aktörer, civilsamhälle, näringsliv och akademi för att verka
tillsammans för hela Stockholmsregionens utveckling. Det samlade
ansvaret beskrivs i följande ställningstaganden: “Eftersom ingen enskild
aktör har rådighet över alla de beslut och åtgärder som krävs är
framgångsfaktorn att aktörerna samverkar och söker helhetsperspektiv.”
och “Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande för regionens
utveckling. Varje aktör behöver ta ansvar för sin del, men behöver också
stödja de gemensamma processerna”.
Stockholmsregionen är en modern, snabbt växande storstadsregion med
landsbygd och skärgård med en världsledande kunskaps- och
innovationsintensiv ekonomi som är starkt beroende av teknisk utveckling.
Genom att addera perspektivet psykisk hälsa och låta det genomsyra
samtliga samhällsområden samt insatserna för stockholmsregionens
utveckling förbättras möjligheten att hantera utmaningar mot att
förverkliga visionen i RUFS 2050.
Av resursanvändningen för psykisk ohälsa (60 miljarder ktonot) bärs 40
miljarder kronor av aktörer utanför Region Stockholm (RISE 2019).
Kostnaderna för psykisk ohälsa i länets 26 kommuner uppgår till 15-20
miljarder kronor årligen. För länets arbetsgivare uppgår kostnader till
ungefär 20 miljarder kronor årligen och är kostnader som uppstår på grund
av minskad produktivitet, sjukfrånvaro och omställningskostnader. Med ett
sammanhållet strategiskt arbete för att förebygga psykisk ohälsa kan
onödiga kostnader för arbetsrelaterad psykisk ohälsa undvikas och
kapaciteten i verksamheter bättre räcka till för att möta den växande
befolkningens ökade behov.
Genom att fokusera både på att främja psykisk hälsa och välbefinnande och
förebygga psykisk ohälsa kan de ökande ohälsotalen mötas samtidigt som
andra värden skapas vilket är en förutsättning för att minska risken för en
överbelastad sjukvård som behöver fokusera behandlingsansvar för
psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.
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Stödjande åtgärder för implementering av strategin
För att skapa legitimitet inom nämnder och bolags olika områden behöver
den vetenskapliga grunden hämtas från olika relevanta kunskapsområden
när strategin ska genomföras. Framtagande av stöd utgår från strategins
gemensamma utgångspunkter, uppdrag och samverkansrelationer för att
systematiskt utveckla tillvägagångssätt som leder till att målbilden kan
uppnås.
I framtagande av stöd ingår också att identifiera hur testande, lärande,
innovation och kunskapsutveckling, samt implementering och uppskalning
kan möjliggöras i förhållande till insatser inom strategin.
Ett viktigt område att utveckla är indikatorer för uppföljning av strategins
målbild med avseende på relevanta inriktningsmål och nämndspecifika mål
i Region Stockholms Budget samt RUFS 2050. Indikatorer och
rapporteringsanvisningar för att följa upp nämnders och bolags
genomförande av strategin behöver också utvecklas. Utvecklingen av
indikatorer bör ske i nära samarbete med Regionledningskontoret i
samverkan med nämnder och bolag.
Region Stockholms nämnder och bolag behöver kunskaps- och
utvecklingsstöd i implementering av strategin. Särskilt viktig är den
främjande inriktningens utveckling. För att implementera och skala upp
krävs nya sätt att arbeta. Det räcker inte att göra mer av sådant som gjorts
hittills. Ansvariga för utvecklingen av tillvägagångssätt för strategin inom
varje nämnd och bolag behöver samlas för att få ett enskilt och gemensamt
stöd för att kunna utveckla området tillsammans. Testmiljöer kan etableras
för att ge förutsättningar för lärande och experimenterande både inom och
mellan olika verksamhetsfält, för gemensam utveckling mellan Region
Stockholms verksamheter och samverkansaktörer samt tillsammans med
barn, unga, vuxna och äldre.
Under 2021 avser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att planera för
stödjande åtgärder för Region Stockholms implementering av strategi för
främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av
psykisk ohälsa. Denna aktivitet ska följas upp inom ramen för ordinarie
budgetprocess.
Ekonomiska konsekvenser
Aktiviteter som genomförs inom strategin finansieras inom ordinarie
budget hos aktuella nämnder och bolag. Samtliga aktiviteter ska följas upp
och utvärderas utifrån hur de skapar effekter för relevanta områden inom
den nämnd och bolag som genomför aktiviteten samt på strategins målbild.
Utvecklingen ska ge positiva verksamhetsmässiga konsekvenser, säkerställa
långsiktig ekonomisk uthållighet och förbättra måluppfyllelse inom
nämnders och bolags uppdrag.
För att möjliggöra stödjande åtgärder för Region Stockholms
implementering av strategin avsätts erforderliga medel t.ex. från
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statsbidrag för psykisk hälsa, så att strategin ska kunna genomföras på ett
ändamålsenligt sätt. Nytta och ändamålsenlig utformning av de stödjande
åtgärderna kommer att utvärderas och utvecklas löpande.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att individens psykiska hälsa är
i fokus i möte med vården vilket utgör en viktig grund för
patientsäkerhetsarbetet. Ett systematiskt arbete med att förebygga psykisk
ohälsa ger bästa förutsättningar för att erbjuda barn, unga, vuxna och äldre
mer adekvata insatser i deras vardagsmiljöer så att de inte behöver vänta på
att uppnå kriterierna för att kunna få insatser från sjukvården. Strategin
förväntas inte bidra till negativa konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Strategin utgår från grundläggande mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunder, samt att insatser ska erbjudas alla människor
proportionellt utifrån deras behov och deras olika förutsättningar.
Miljökonsekvenser
Psykisk hälsa och välbefinnande har en direkt positiv effekt på hållbara
miljövänliga beteenden hos befolkningen. Strategin förväntas inte bidra till
negativa miljökonsekvenser.
Administrativa konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra administrativa konsekvenser.
Administrativa konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra administrativa konsekvenser.
Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen
Godkänd av Björn Eriksson, 2021-02-23

Anna Ingmanson
Avdelningschef
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Datum: 2021-05-19
Dnr: 2021–000139- 106
Handläggare: Stefan Lidsten
Direktionen 2021-06-09

Yttrande över remiss Riktlinjer för uppföljning och insyn
av verksamheter som utförs av privata utförare
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att lämna yttrandet som svar på Region Stockholms begäran.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Beskrivning av ärendet
Region Stockholm, rotel I, har remitterat rubricerade förslag till riktlinjer för
uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare till
kommunalförbundet för yttrande. Remissen är ett led i beredningen av ett ärende
om reviderade riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare avsett att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 16
november 2021
Det är en revidering av nuvarande program och i förslaget föreslås ett antal
förändringar mot nuvarande program samt att benämningen blir riktlinjer istället
för program. Riktlinjerna ersätter Regions Stockholms program (LS 2015-0329)
för uppföljning och insyn av privata verksamheter.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunalförbundet.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
En tydlig uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare är
väsentlig för en sammanhållen vård och omsorg.
Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan ur ett barnperspektiv.
Förvaltningens synpunkter
Förslaget är till stora delar förtydliganden och precisering av befintligt program.
I Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning finns inte ordet
program gällande styrdokument, utan därför föreslås benämningen riktlinjer
ersätta program för att vara konsekvent med modellen. I förslaget till riktlinjer
förtydligas också att innehållet i dokumentet utgör ett sådant program med mål
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
enligt kommunallagen. Dessutom ändras namnet Stockholms läns landsting till
Region Stockholm genomgående i dokumentet. I riktlinjerna förtydligas att utöver
nämnd så ansvarar även bolag för uppföljning av verksamhet som utförs av
privata aktörer.
Ett krav på uppföljning av kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet
har arbetats in i riktlinjerna samt att Region Stockholm ska ha rätt att publicera
avtalsuppföljningars resultat. Ett avsnitt om att nämnder och bolag ska planera
uppföljningen har lagts till.
Kommunalförbundet ser positivt på de förändringar som föreslås i förslaget till
riktlinjer.
Bilagor
1. Förslag till yttrande
2. Remiss för riktlinjer och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare
3. Remiss – PM.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-05-19
Handläggare: Stefan Lidsten

Dnr: 2021–000139-106

Region Stockholm

Förslag till yttrande över remiss Riktlinjer för uppföljning
och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, består av två
medlemsorganisationer, Norrtälje Kommun och Region Stockholm.
Kommunalförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över remissen riktlinjer för
uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.
Det är en revidering av befintligt program och i förslaget föreslås ett antal
förändringar mot nuvarande program samt att benämningen blir riktlinjer istället
för program. Riktlinjerna ersätter Stockholms läns landstings program (LS 20150329) för uppföljning och insyn av privata verksamheter.
Sammantaget är kommunalförbundet positiv till de ändringar som föreslås i
förslaget till riktlinjer.
Bakgrund
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och förbundet har i
uppgift av medlemsorganisationerna att utifrån behov i Norrtälje kommun
bedriva, beställa och ansvara för hälso-och sjukvård för samtliga invånare och
samt omsorg om äldre samt personer med funktionsnedsättning.
Kommunalförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över Region Stockholms
Riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata
utförare.
Synpunkter generella förändringar
I Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning finns inte ordet
program gällande styrdokument utan därför föreslås benämningen riktlinjer
ersätta program för att vara konsekvent med modellen. I riktlinjerna görs också
förtydligande att innehållet i dokumentet utgör ett sådant program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
enligt kommunallagen. I de inledande avsnitten har nya rubriker införts för att
förtydliga syftet med riktlinjerna och förstärka kopplingen till kommunallagens
krav. Förändringar har också gjorts i texten genom att byta namnet Stockholms
läns landsting till Region Stockholm.
Kommunalförbundet är positiv till de generella förändringar som föreslås.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Synpunkter specifika förändringar
I riktlinjerna förtydligas att respektive nämnd/bolag ansvarar för att följa upp
verksamhet som utförs av privata aktörer. Det har även gjorts tydligare
hänvisningar till att verksamhet som utförs av privata utförare regleras i avtal och
att dessa avtal ska följas upp av ansvarig nämnd/bolag. Ett krav på uppföljning av
kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet har arbetats in. I avsnittet
om hur allmänhetens insyn ska kunna garanteras i samband med privat utförd
verksamhet har det förts in att Region Stockholm ska ha rätt att publicera
avtalsuppföljningens resultat. Ett avsnitt om att nämnder och bolag ska planera
uppföljningen har lagts till. Rapporteringen i övrigt föreslås följa Region
Stockholms modell för integrerad ledning och styrning
Kommunalförbundet ställer sig positiv till de specifika förändringar som föreslås.
Olle Reichenberg
Ordförande

Intern
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1. Inledning
Regionfullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på
uppdrag Region Stockholm. Detta framgår av Kommunallagen (2017:725),
10 kap. Programmet ska också ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Frågorna om
uppföljning och insyn lyfts på detta vis till strategisk nivå och ansvar för
uppföljning av privat utförd verksamhet inom Region Stockholm tydliggörs.

1.1.

Syfte

Denna riktlinje utgör ett sådant program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare som Region Stockholm är skyldig
att upprätta enligt kommunallagen. Andra styrdokument som ska beaktas
vid avtal med privata utförare är policy för inköp, riktlinje för inköp och
uppförandekod för leverantörer.
Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa grundläggande krav på
uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens
insyn i privata utförares verksamhet i Region Stockholm.

1.2. Tillämpning
Denna riktlinje gäller för alla verksamhetsområden där Region Stockholm
lämnat över utförandet av en kommunal angelägenhet till en privat
utförare. Riktlinjen gäller både nämnder och bolag i Region Stockholm.
Formellt överlämnas verksamheten genom avtal efter offentlig upphandling
enligt någon av upphandlingslagarna. Det rör sig vanligen om avtal enligt
lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Andra
upplåtelseformer kan förekomma och denna riktlinje bör tillämpas även i
sådana situationer.

2. Riktinjer
Region Stockholm är huvudman för flertalet tjänster inom hälso- och
sjukvård samt kollektivtrafik och är därmed enligt lag ansvarig för att
tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet. Region Stockholm är
huvudman för sina angelägenheter oavsett vem som är utförare d.v.s. även
om Region Stockholm har lämnat över utförandet av en kommunal
angelägenhet till privata utförare.
I huvudmannaansvaret ligger också att följa upp och kontrollera
verksamhet som överlämnats till någon annan att utföra. Uppföljning är
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särskilt viktig för samhällsviktig verksamhet och för verksamhet som direkt
riktar sig till och rör invånarna.

2.1. Mål och riktlinjer för uppföljning
Region Stockholms övergripande mål ska gälla även för verksamhet som
utförs av privata utförare. Nämnder och bolag ska arbeta strukturerat och
systematiskt med uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av
privata utförare som fått i uppdrag att utföra en kommunal angelägenhet.
Arbete med uppföljning av Region Stockholms avtal med privata utförare
ska vara en prioriterad uppgift.
Det avtal som tecknas med en privat utförare utgör grunden för nämnders
och bolags uppföljning. Avtalen ska utformas på ett sådant sätt att de bidrar
till att uppnå Region Stockholms övergripande mål och bidrar till
förtroende för den skattefinansierade verksamheten. Det ska vara tydligt
för både beställare och utförare vilken specifik tjänst som den privata
utföraren ska leverera. Avtalen ska också säkerställa att verksamheten
bedrivs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller samt enligt
relevanta styrande dokument som gäller inom Region Stockholm.
Avtalen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska följas upp. Tjänstens
karaktär avgör frekvensen på och utformningen av uppföljningen. Region
Stockholms nämnder och bolag ska i avtalen försäkra sig om att den privata
utföraren medverkar i exempelvis avvikelserapportering, fördjupad
uppföljning, revision eller stickprovskontroller.
När samhällsviktig verksamhet utförs av en privat utförare ska Region
Stockholm också följa upp utförarens kontinuitetshantering. Detta för att
försäkra sig om att verksamheten kan fortsätta att bedrivas på en
acceptabel nivå oavsett vilken typ av störning som utföraren utsätts för.

2.2

Krav för att uppfylla allmänhetens insyn

I avtal med privata utförare ska respektive nämnd och bolag tillförsäkra sig
sådan information som gör det möjligt att ge allmänheten skälig insyn i
verksamheten. Kraven ska vara proportionerliga och informationen som
begärs in från privata utförare ska ha en koppling till den tjänst som köps
samt vara relevanta utifrån beställarens behov av uppföljning av det
enskilda avtalet.
Region Stockholm ska säkerställa att det i avtal regleras att Region
Stockholm äger rätt att publicera resultatet av uppföljningen för
allmänheten. Syftet är att stimulera öppna jämförelser, erfarenhetsutbyte,
kvalitets- och förbättringsarbete samt att ge underlag för eventuell ranking
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av utförare. Nämnder och bolag ska sträva efter att den privata utföraren
ska kunna lämna informationen digitalt.

2.3

Planera och följ upp

Nämnder och bolag ska planera för hur deras respektive uppföljning av
verksamhet som utförs av privata utförare ska ske. Planeringen kan vara en
del av det avtal som tecknas med utföraren eller läggas fast i ett särskilt
dokument för t.ex. ett helt verksamhetsområde eller för en nämnd eller ett
bolag. Vid planeringen av uppföljningen ska dessa riktlinjer beaktas.
Nämndernas och bolagens årliga uppföljning hanteras i enlighet med
Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (ILS).
Uppföljningen redovisas i samband med verksamhetsberättelsen/
årsredovisningen. Regionstyrelsen följer upp och rapporterar en samlad
bild avseende följsamheten till denna riktlinje till regionfullmäktige.
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1. Regionledningskontorets förslag och motivering
1.1

Sammanfattning

Ärendet utgörs av ett förslag till revidering av program för uppföljning och
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet utgörs av
bilagda riktlinjer. De nya riktlinjerna föreslås beslutas i samband med
budgetbeslutet för 2022.
Regionledningskontoret avser föreslå regionstyrelsen föreslå att
regionfullmäktige beslutar följande:
Förslag till riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare fastställs. Riktlinjerna ersätter Stockholms läns landstings
program (LS 2015-0329) för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare.

1.2

Bakgrund

Program (LS 2015-0329) för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare beslutades av dåvarande landstingsfullmäktige
den 15 november 2016.
Enligt kommunallagen (2017:725) ska regionfullmäktige varje
mandatperiod besluta om ett program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare. Regionledningskontoret har
därför sett över det nu gällande programmet och föreslår i ärendet en
uppdatering samt ett antal anpassningar och förtydliganden.
Översynen har resulterat i bilagt förslag som benämns riktlinjer. Tidplanen
för ärendet innebär att förslag till reviderade riktlinjer avses behandlas av
regionfullmäktige vid sammanträde 16 november 2021. I det följande
lämnas en redogörelse för de föreslagna förändringarna.

2. Generella förändringar
I Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (ILS) finns
inte begreppet ”program” som en benämning på styrande dokument.
Innehållet i programmet bedöms motsvara benämningen riktlinjer varför
dokumentet föreslås benämnas ”Riktlinjer för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare”. I riktlinjerna förtydligas att
innehållet i dokumentet utgör ett sådant program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare enligt
kommunallagen. I de inledande avsnitten har nya rubriker införts för att
förtydliga syftet med riktlinjerna och förstärka kopplingen till
kommunallagens krav. Anpassningar har även gjorts till namnet Region
Stockholm.
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De nya riktlinjerna föreslås avse Region Stockholms samtliga nämnder och
bolag. Tidigare program avsåg enbart nämnder.

3. Specifika förändringar
Riktlinjerna förtydligar att respektive nämnd/bolag ansvarar för att följa
upp den verksamhet som utförs av privata aktörer. Tydligare hänvisningar
har gjorts till att verksamhet som utförs av privata utförare regleras i avtal
och att dessa avtal ska följas upp av ansvarig nämnd/bolag. Ett krav på
uppföljning av kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet har
arbetats in.
Avsnittet om hur allmänhetens insyn ska kunna garanteras i samband med
privat utförd verksamhet har kompletterats med ett stycke i den del som rör
att Region Stockholm ska äga rätt att publicera avtalsuppföljningens
resultat. Ett avsnitt om att nämnder och bolag ska planera uppföljningen
har lagts till. Rapporteringen i övrigt föreslås följa Region Stockholms
modell för integrerad ledning och styrning (ILS).

4. Ekonomiska konsekvenser
Det nya förslaget om riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata bedöms inte medföra några ökade kostnader för Region
Stockholm.
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Datum: 2021-05-20
Dnr: 2021–000042-106

Handläggare: Stefan Lidsten

Direktionen 2021-06-09

Yttrande över remiss informationsöverföring inom vård
och omsorg SOU 2021:4
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta yttrandet som svar på remissen.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Kommunalförbundet har beretts tillfälle av Socialdepartementet att yttra sig över
betänkande SOU 2021:4 Elektronisk informationsöverföring inom vård och
omsorg. Remissen inkom till kommunalförbundet den 1 februari 2021.
Den av utredningen föreslagna lagen innebär utökade möjligheter att elektroniskt
dela dokumentation mellan vårdgivare och omsorgsgivare samt utökade möjligheter för kvalitetsuppföljning. Det medför ökade möjligheterna till att arbeta i
team kring patienter och ökar förutsättningarna till samverkan kring enskilda
patienter och omsorgsmottagare.
Sammantaget välkomnar kommunalförbundet utredningen och är positiv till
utredningens förslag avseende såväl sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som de föreslagna möjligheterna att genomföra
kvalitetsuppföljning. Kommunalförbundet ställer sig vidare positiv till att förslagen införlivas i en lag och att bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister också överförs till den nya lagen.
Beskrivning av ärendet
Kommunalförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande SOU 2021:4
Elektronisk informationsöverföring inom vård och omsorg.
Den nya föreslagna lagen kommer att innebära ökade möjligheter att elektronisk
dela information mellan vårdgivare och omsorgsgivare. Det kommer att vara
frivilligt att använda de utökade möjligheterna till att dela dokumentation
elektroniskt som lagen medger, vilket förutsätter god samverkan mellan olika
parter som verkar för att detta genomförs då det är viktigt ur ett patient-och
brukarsäkerhetsperspektiv att så många som möjligt nyttjar de möjligheter som
föreslås i utredningen. En förutsättning för att någon inom vården eller omsorgen
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje
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ska få ta del av dokumentation hos någon annan vård-eller omsorgsgivare är dock
enligt huvudregeln, att patienten eller omsorgsmottagaren samtycker till det.
I den nya lagen föreslås också utökade möjligheter till kvalitetsuppföljning.
Utredningens förslag är dock att personuppgifter inte ska få behandlas för
kvalitetsuppföljning om en patient eller omsorgsmottagare motsätter sig det.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Både ökade möjligheter att elektroniskt dela information mellan vård-och
omsorgsgivare samt utökade möjligheter till kvalitetsuppföljningar bedöms ha
goda effekter för en sammanhållen vård och omsorg. Utredningens förslag
medför ökade möjligheter till att arbeta i team kring patienter och ökar
förutsättningarna till att samverka kring enskilda patienter och omsorgsmottagare,
vilket stöder kommunförbundets uppdrag om en sammanhållen vård och omsorg.
Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan ur barnperspektivet.
Förvaltningens synpunkter
Utredningen tar upp frågeställningar som under en längre tid varit ett problem för
verksamheter inom vård-och omsorg och kommunalförbundet välkomnar
utredningens förslag.
Kommunalförbundet ser positivt på utredningens förslag avseende såväl
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som de föreslagna möjligheterna
att genomföra kvalitetsuppföljning. Vidare är kommunalförbundet positiv till att
förslagen införlivas i en lag och att bestämmelserna i patientdatalagen om
sammanhållen journalföring och kvalitetsregister också överförs till den nya lagen.
Särskilda synpunkter från kommunalförbundet:
 Förordar förslaget att samtliga verksamheter inom samma kommun tillåts
överföra information mellan sig.
 Förslaget kring beslut om kvalitativ uppföljning bör vidgas och möjliggöra
vidaredelegering från fullmäktige.
 Behandling av anonymiserade personuppgifter bör tillåtas för
kvalitetsuppföljning utan den enskildes samtycke.
Enligt förslaget är det endast fullmäktige i region eller kommun som kan besluta
om kvalitetsuppföljning. Kommunalförbundet anser att det beslutet bör kunna
delegeras till nämnd eller motsvarande.
Med tanke på integritetsfrågan är det också viktigt anser förvaltningen med de
integritetsstärkande bestämmelserna om behörighet att få ta del av
personuppgifter, loggning och kontroll av loggar som föreslås i utredningen och
att det finns en väl fungerande kontroll som följer upp att dessa bestämmelser
efterlevs.
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Bilagor
1. Förslag till yttrande remiss Elektronisk informationsöverföring vård och
omsorg SOU 2021:4.
2. Betänkande Elektronisk informationsöverföring vård och omsorg SOU 2021:4.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Socialdepartementet( s.remissvar@regeringskansliet.se,
henrik.moberg@regeringskansliet.se)
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Datum: 2021-05-20
Dnr: 2021–000042-106

Handläggare: Stefan Lidsten

Socialdepartementet

Förslag till yttrande över betänkande Elektronisk
informationsöverföring inom vård och omsorg SOU
2021:4
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, har två medlemsorganisationer, Norrtälje Kommun och Region Stockholm. Kommunalförbundet
har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande SOU 2021:4 Elektronisk
informationsöverföring inom vård och omsorg.
Sammantaget är kommunalförbundet positiv till utredningens förslag avseende
såväl sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som de föreslagna
möjligheterna att genomföra kvalitetsuppföljning. Vidare ställer sig kommunalförbundet sig positivt till att förslagen införlivas i en lag och att bestämmelserna i
patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister också
överförs till den nya lagen.
Den av utredningen föreslagna lagen innebär utökade möjligheter att elektroniskt
dela dokumentation mellan vårdgivare och omsorgsgivare samt utökade
möjligheter för kvalitetsuppföljning. Kommunalförbundet ser positivt på
förslagen i utredningen som ger möjligheter till verksamheter som avser äldre och
personer med funktionsnedsättning samt hälso-och sjukvården förutsättningar, att
få tillgång till varandras vård- och omsorgsdokumentation. Detta ökar möjligheterna till att arbeta i team kring patienter och ökar förutsättningarna till samverkan kring patienter och omsorgsmottagare. Det finns ett stort behov av
systematisk uppföljning och utveckling för att stärka och utveckla verksamheterna
inom vård och omsorg. För att kunna genomföra detta välkomnas förslagen om
kvalitetsuppföljning som redovisas i utredningen.
Kommunalförbundet förordar förslaget att samtliga verksamheter inom samma
kommun tillåts överföra information mellan sig. Förslaget kring beslut om
kvalitativuppföljning bör vidgas och möjliggöra vidaredelegering från fullmäktige.
Behandling av anonymiserade personuppgifter bör tillåtas för kvalitetsuppföljning
utan den enskildes samtycke.
Bakgrund
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har i uppgift av
medlemsorganisationerna att utifrån behov i Norrtälje kommun bedriva, beställa
och ansvara för hälso-och sjukvård för samtliga invånare och samt omsorg om
äldre samt personer med funktionsnedsättning. Kommunalförbundet har beretts
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje
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Rubingatan 2
Norrtälje
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tillfälle att yttra sig över betänkandet SOU 2021:4 Elektronisk
informationsöverföring inom vård och omsorg.
Betänkandet i korthet
Det kommer vara frivilligt att använda de utökade möjligheter att dela
dokumentation elektroniskt som lagen medger och det innebär att det måste till en
god samverkan mellan de olika parter som verkar för att detta genomförs då är
viktigt ur ett patient-och brukarsäkerhetsperspektiv, att så många som möjligt
nyttjar de möjligheter som föreslås i utredningen. Dock måste de
integritetsstärkande bestämmelserna som anges i lagen följas.
Kommunalförbundet vill därför poängtera vikten av integritet för den enskilde.
Förslaget om 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. Det är
viktigt att komma ihåg att den enskilde själv har möjlighet att motsätta sig denna
delning av information.
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.
Generella synpunkter
Utredningen tar upp frågeställningar som under en längre tid varit ett problem för
verksamhet inom vård- och omsorg. Kommunalförbundet välkomnar därför
utredningens förslag och ser positivt på att verksamheter inom socialtjänsten som
avser äldre eller personer med funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvården,
ges möjligheten att få tillgång till varandras vård- och omsorgsdokumentation.
Särskilda synpunkter
Kommunalförbundet är beställare av vård och omsorg och ingår avtal med privata
utförare. Sett ur det perspektivet förordar vi det andra förslaget till
sekretessbrytande bestämmelser då privata utförare av verksamheter är
involverade i vård och omsorgen.
Kommunalförbundet ser positivt till skrivningarna om kvalitetsuppföljning men
bedömer att de är något snävt avgränsade och bör vidgas.
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Enligt förslaget är det endast fullmäktige i region eller kommun som kan besluta
om kvalitetsuppföljning. Vi anser att det beslutet bör kunna delegeras till
exempelvis nämnd eller motsvarande.
Sveriges kommuner och regioners (SKR), Inera AB:s och E-hälsomyndighetens
representanter i utredningen uttrycker tveksamhet inför utredningens förslag att
personuppgifter inte ska få behandlas för kvalitetsuppföljning om en patient eller
omsorgsmottagare motsätter sig det. Kommunalförbundet delar den
tveksamheten då förslaget kan försvåra möjligheterna till en god
kvalitetsuppföljning.
Slutligen anser kommunalförbundet att det också är viktigt ur integritetssynpunkt
att vård-och omsorgsgivare i samband med införande av ny lagstiftning, ser över
styrningen av roller (och rutinerna för dem) i de olika verksamhetssystemen. Detta
då personal ibland utför saker på delegation och antecknar enligt hälso-och
sjukvårdslagen och i andra fall gör samma personer anteckningar enligt
socialtjänstlagen.
Med tanke på integritetsfrågan är det också viktigt med de integritetsstärkande
bestämmelserna om behörighet att få ta del av personuppgifter, loggning och
kontroll av loggar som föreslås i utredningen och att det finns en väl fungerande
kontroll som följer upp att dessa bestämmelser efterlevs.

Olle Reichenberg
Ordförande
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Till statsrådet och chefen för
Socialdepartementet Lena Hallengren

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 hälsooch sjukvård (dir. 2019:37).
Till särskild utredare förordnades från och med den 1 oktober
2019 ordföranden i Arbetsdomstolen Sören Öman.
Som sakkunniga i utredningen förordnades från och med den
15 december 2019 ämnesrådet Jimmy Järvenpää, kanslirådet Henrik
Moberg och departementssekreteraren Jenny Wada, samtliga vid
Socialdepartementet, samt departementssekreteraren Ingela Alverfors,
Infrastrukturdepartementet.
Som experter förordnades från och med den 15 december 2019
avdelningsdirektören Suzanne Isberg, Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen), juristen Maria Jacobsson, E-hälsomyndigheten, juristen Manólis Nymark, Inera AB, juristen Pål
Resare, Sveriges Kommuner och Regioner, och juristen Cecilia
Östergren, Socialstyrelsen. Ingela Alverfors entledigades från uppdraget från och med den 15 maj 2020 och ersattes från och med den
18 maj 2020 av kanslirådet Nils Fjelkegård, Infrastrukturdepartementet.
Som sekreterare i utredningen har arbetat kammarrättsassessorn
Ingrid Floderus från och med den 1 oktober 2019, hovrättsassessorn
Magdalena Pettersson från och med den 30 november 2019 och
hovrättsassessorn Karin Hagaeus från och med den 1 januari 2020.
Magdalena Pettersson avslutade sitt arbete som sekreterare den
31 juli 2020. Hovrättsassessorn Sara Fröding Linebäck har arbetat
som sekreterare i utredningen från och med den 28 september 2020.
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Utredningen (S 2019:01) har antagit namnet Utredningen om
sammanhållen information inom vård och omsorg.
Härmed får utredningen överlämna delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).
Pål Resare, Manólis Nymark och Maria Jacobsson har lämnat ett
särskilt yttrande.
Utredningsarbetet fortsätter enligt direktiven (dir. 2019:37 och
dir. 2020:112) med återstående utredningsfrågor.
Stockholm i januari 2021
Sören Öman
/Ingrid Floderus
Karin Hagaeus
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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 vårdoch 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.
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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 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.
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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 hälsooch 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 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.
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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 utformas med
sammanhållen journalföring som förebild.
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Informationsöverföring mellan socialtjänsten och hälsooch 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.
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Innebörden av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
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 vårdoch 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 vårdoch 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
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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 vårdoch 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.
• Uppgifter om en enskild får inte göras tillgängliga för andra vårdeller 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 vårdeller omsorgsgivare tar del av personuppgifter som en annan vårdeller omsorgsgivare gjort tillgängliga innan detta kan ske.
• En omsorgsgivare får bara behandla uppgifter som en annan vårdeller 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.
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• För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som andra vårdoch 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.
• 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.
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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 personuppgiftsansvarig för behandlingen,
• de kategorier av personer som behandlingen gäller,
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• 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.
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.
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• 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 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
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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 offentlighetsoch 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 hälsooch 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.
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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 vårdoch 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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Utredningens uppdrag avser flera olika frågor, vilket återspeglas i de
förslag utredningen lämnar. För att framhäva att utredningens lagförslag beträffande de olika utredningsfrågorna inte är beroende av att
samtliga lagförslag genomförs har utredningen valt att dela upp redovisningen av lagförslagen på de olika utredningsfrågorna i skilda avsnitt. Tanken är alltså att lagförslagen i vart och ett av avsnitten 1.1–
1.4 ska kunna genomföras oberoende av om lagförslagen i övriga
avsnitt genomförs.
Ett undantag från det sagda utgör lagförslaget om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning (avsnitt 1.1). Den del av lagförslaget som avser kvalitetsuppföljning
(3 kap. i den föreslagna lagen) är inte beroende av den del av lagförslaget som avser sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
(2 kap. i den föreslagna lagen) och vice versa, men de har ändå
redovisats genom ett förslag till en gemensam lag med anknytande
förslag till lagändringar. Att skilja de olika delarna från varandra
lagtekniskt har bedömts vara så pass enkelt att utredningen inte ansett
att framställningen behöver tyngas av en uttrycklig redovisning av
dessa alternativ.
Ett annat undantag är lagförslaget om en begränsad sekretessbrytande bestämmelse inom socialtjänsten (avsnitt 1.3). Det lagförslaget förutsätter att förslaget till en lag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning (avsnitt 1.1.1)
genomförs eller att motsvarande bestämmelser som avses i avsnitt 16.14 och 16.15 införs såvitt avser behandling av personuppgifter
för insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
Ett ytterligare undantag är lagförslagen i avsnitt 1.2 och 1.3 om
sekretessbrytande bestämmelser inom socialtjänsten som är alternativa. Om en generell sekretessbrytande bestämmelse inom socialtjänsten (avsnitt 1.3) införs, behöver förstås inte dessutom en mer
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begränsad sekretessbrytande bestämmelse inom socialtjänsten (avsnitt 1.2) införas.
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1.1

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning

1.1.1

Förslag till lag (0000:000) om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning

Härigenom föreskrivs följande.
1 kap. Gemensamma bestämmelser
Definitioner
1 § I denna lag används följande uttryck med nedan angiven
betydelse.
Uttryck

Betydelse

EU:s dataskyddsförordning

Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30),
tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om
försäkringsmedicinska
utred-
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ningar, lagen (2019:1297) om
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen (1944:133) om
kastrering.
Insatser för äldre eller personer Insatser
med funktionsnedsättningar
1. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) som beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket
socialtjänstlagen och som lämnas
till äldre och personer med
funktionsnedsättningar,
2. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 5 kap.
5 och 7 §§ socialtjänstlagen,
3. enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen, och
4. enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kvalitetsuppföljning

Uppföljning av kvaliteten på
hälso- och sjukvård som en
huvudman ansvarar för enligt
hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30) och insatser för äldre
eller personer med funktionsnedsättningar som en region eller
kommun ansvarar för enligt
socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.

Omsorgsgivare

Myndighet som har ansvar för
eller utför insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar (offentlig omsorgsgivare)
och juridisk person eller enskild
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näringsidkare som utför sådana
insatser (privat omsorgsgivare).
Omsorgsmottagare

Person som fått eller får insatser
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller som fått
eller får behovet av sådana insatser bedömda.

Patient

Person som fått, får eller är registrerad för att få hälso- och
sjukvård.

Sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation

Ett elektroniskt system, som gör
det möjligt för en vård- eller
omsorgsgivare att ge eller få tillgång, genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande,
till personuppgifter hos andra
vård- eller omsorgsgivare.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare)
samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).

Vårdinstans

Myndighet som har ansvar för
eller bedriver hälso- och sjukvård
(offentlig vårdinstans) och juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvård (privat vårdinstans).
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I 4 kap. 1 § finns en definition av kvalitetsregister.
Förhållandet till annan dataskyddsreglering
2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s
dataskyddsförordning, patientdatalagen (2008:355) och lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.
Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den
lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.
Personuppgifter får utan hinder av patientdatalagen och lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och anknytande
föreskrifter lämnas ut för att behandlas för sådan kvalitetsuppföljning som är tillåten enligt 3 kap. Vid utlämnande av personuppgifter för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. ska uppgifter om
patientens eller omsorgsmottagarens identitet vara krypterade på ett
sådant sätt att dennes identitet skyddas.
2 kap. Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i detta kapitel får tillämpas på vårdgivares
behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen (2008:355).
Bestämmelserna i detta kapitel får också tillämpas på omsorgsgivares behandling av personuppgifter enligt lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten för dokumentation
1. enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) avseende insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar, eller
2. enligt 21 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Andra stycket gäller dock bara om dokumentationen förs för
varje omsorgsmottagare för sig.
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Direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande av
personuppgifter till en annan vård- eller omsorgsgivare
2 § En omsorgsgivare får, under de förutsättningar som anges i 3–
5, 7 och 9 §§, ha tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter som behandlas av andra
omsorgsgivare eller av vårdgivare. En vårdgivare får, under de förutsättningar som anges i 3–6, 8 och 10 §§, ha tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter
som behandlas av andra vårdgivare eller av omsorgsgivare.
En vård- eller omsorgsgivare får dock inte ha tillgång, genom
direktåtkomst, till personuppgifter som behandlas av en annan vårdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar. I den lagen finns särskilda bestämmelser om
direktåtkomst vid sådana utredningar. En omsorgsgivare får inte
heller ha sådan tillgång genom annan elektronisk åtkomst än direktåtkomst. I 4 kap. 2 § andra stycket patientdatalagen (2008:355) finns
särskilda bestämmelser om elektronisk åtkomst till personuppgifter
som behandlas i sådana utredningar.
Tillgången enligt första stycket får bara avse personuppgifter som
behandlas
1. för ändamål som anges i 2 kap. 4 § 1 och 2 patientdatalagen,
eller
2. för att ansvara för eller utföra insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar eller för administration av sådana insatser eller sådan dokumentation som avses i 1 § andra stycket.
Patient- och omsorgsmottagarinflytande vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
3 § Om en patient eller omsorgsmottagare motsätter sig det, får
uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren inte göras tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. I sådant fall ska uppgifterna genast
spärras. Vårdnadshavaren till ett barn får dock inte spärra uppgifter
om barnet. En patient eller omsorgsmottagare kan när som helst
begära att den omsorgsgivare eller vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren. Vissa uppgifter om en patient får dock göras
tillgängliga för andra vårdgivare enligt andra stycket.
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Uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient samt
uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna får göras
tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En annan vårdgivare får ta del av uppgift om
vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna endast under de förutsättningar som anges i 10 §.
Innan uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare görs
tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation, ska patienten eller omsorgsmottagaren informeras om vad den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentation innebär och om att patienten eller omsorgsmottagaren kan motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga för andra
vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En patient ska också informeras om innebörden av
andra stycket.
4 § Ospärrade uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren
ska göras tillgängliga för de vård- och omsorgsgivare som är anslutna
till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Det ska
vidare införas en uppgift i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen om att det finns ospärrade uppgifter om patienten
eller omsorgsmottagaren. Andra vård- och omsorgsgivare ska kunna
ta del av denna uppgift utan att ta del av uppgift om vilken vård- eller
omsorgsgivare som har gjort uppgiften tillgänglig och övriga uppgifters innehåll.
5 § En vård- eller omsorgsgivare får göra uppgifter om en patient
eller omsorgsmottagare, som inte endast tillfälligt saknar förmåga att
ta ställning enligt 3 § första stycket, tillgängliga för de vård- och omsorgsgivare som är anslutna till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen, om
1. patientens eller omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts, och
2. det inte finns anledning att anta att patienten eller omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.
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Vårdgivares tillgång till andras uppgifter genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
6 § För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan
vårdgivare eller en omsorgsgivare gör tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation enligt 4 § krävs att
1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med,
2. 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 (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna
patienter, och
3. patienten samtycker till det.
Vårdgivaren får även behandla sådana uppgifter om
1. uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en
patientrelation med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda ett sådant
intyg som avses i 3 kap. 16 § patientdatalagen (2008:355), och
3. patienten samtycker till det.
Samtycke enligt första stycket 3 eller andra stycket 3 krävs dock
inte, om patienten är ett barn som inte självt kan samtycka.
Omsorgsgivares tillgång till andras uppgifter genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
7 § För att en omsorgsgivare ska få behandla uppgifter som en
annan omsorgsgivare eller en vårdgivare gör tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation enligt 4 § krävs att
1. uppgifterna rör en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar
eller är föremål för en utredning om att få sådana insatser från omsorgsgivaren,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser enligt 1, och
3. omsorgsmottagaren samtycker till det.
Samtycke enligt första stycket 3 krävs dock inte, om behandlingen avser uppgifter som en annan omsorgsgivare gör tillgängliga
och om omsorgsmottagaren är ett barn som inte självt kan samtycka.
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När patienten inte kan samtycka
8 § En vårdgivare får ta del av uppgift om vilka andra vård- och
omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga enligt 3–5 §§, om
patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke
enligt 6 § första stycket 3.
Vårdgivaren får även behandla de uppgifter som avses i 3–5 §§,
om
1. vårdgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för den
vård som är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd,
2. patientens inställning till sådan behandling av personuppgifter
så långt som möjligt klarlagts, och
3. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt
sig behandlingen av personuppgifterna.
När omsorgsmottagaren inte kan samtycka
9 § En omsorgsgivare får ta del av uppgift om vilka andra omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga enligt 3–5 §§, om omsorgsmottagaren inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna
samtycke enligt 7 § första stycket 3.
Omsorgsgivaren får även behandla de uppgifter som avses i 3–
5 §§ som andra omsorgsgivare gjort tillgängliga, om
1. 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,
2. omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts, och
3. det inte finns anledning att anta att omsorgsmottagaren skulle
ha motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.
Fara för patientens liv eller hälsa
10 § Om det finns spärrade uppgifter om en patient och det finns
fara för dennes liv eller det annars finns allvarlig risk för dennes
hälsa, får vårdgivaren, om patienten inte kan häva spärren enligt 3 §
första stycket, ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som
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har spärrat uppgifterna. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer att de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för
den vård som patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren
begära hos den vårdgivare som har spärrat uppgifterna att denne
häver spärren.
Om det finns ospärrade uppgifter om en patient och det finns fara
för dennes liv eller det annars finns allvarlig risk för dennes hälsa, får
vårdgivaren, om patientens samtycke inte kan inhämtas enligt 6 §, ta
del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som har gjort uppgifterna
tillgängliga. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer
att ospärrade uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga kan
antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver,
får vårdgivaren behandla de ospärrade uppgifterna.
Uttömmande reglering
11 § En vård- eller omsorgsgivare får inte behandla en annan vårdeller omsorgsgivares uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation under
andra förutsättningar än dem som anges i 3–10 §§, även om patienten
eller omsorgsmottagaren uttryckligen samtycker till det.
Personuppgiftsansvar vid sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation
12 § 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.
Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även sådan
behandling av personuppgifter som utförs när någon genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande i ett enskilt fall bereds
tillgång till personuppgifter hos en annan vård- eller omsorgsgivare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar för
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övergripande frågor om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Patientens och omsorgsmottagarens elektroniska tillgång till
dokumentation
13 § En vård- eller omsorgsgivare får medge en patient eller omsorgsmottagare tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådana uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren själv som får lämnas ut till honom eller henne och som
en annan vård- eller omsorgsgivare får ha tillgång till enligt 3 §.
Patienten eller omsorgsmottagaren får också medges tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådan dokumentation som avses i 15 § första stycket1.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om de
krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande som avses i första stycket.
I 5 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355) finns det ytterligare bestämmelser om patientens tillgång genom direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande till uppgifter hos vårdgivare om patienten
själv.
Tilldelning av behörighet för intern elektronisk åtkomst
och kontroll av elektronisk åtkomst
14 § Omsorgsgivaren ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet till personalen i den egna organisationen för åtkomst till personuppgifter som hålls tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den behörige ska
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i fråga om insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar, administration av sådana insatser och dokumentation som avses i 1 § andra stycket.

1

För den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt bör hänvisningen
i stället avse 10 a § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tilldelning av behörighet enligt första stycket.
I 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser
om vårdgivares behörighetstilldelning. Den bestämmelsen gäller även
för vårdgivares behörighetstilldelning avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Alternativ lagtext2:
14 § I 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser
om vårdgivares behörighetstilldelning som gäller även för vårdgivares
behörighetstilldelning avseende åtkomst till sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. I 4 kap. 3 § patientdatalagen finns det bestämmelser om vårdgivares åtkomstkontroll som gäller även för vårdgivares åtkomstkontroll avseende åtkomst till sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
I 9 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten finns det bestämmelser om omsorgsgivares behörighetstilldelning. Den bestämmelsen gäller även för omsorgsgivares
behörighetstilldelning avseende åtkomst till sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, dock att behörigheten ska begränsas till vad
som behövs för att den behörige ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i fråga om insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar, administration av sådana insatser och dokumentation
som avses i 1 § andra stycket. I 10 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns det bestämmelser om omsorgsgivares åtkomstkontroll som gäller även för omsorgsgivares åtkomstkontroll avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
15 § Omsorgsgivaren ska se till att åtkomst till personuppgifter som
hålls tillgängliga för andra omsorgs- och vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation dokumenteras och kan kontrolleras. Omsorgsgivaren ska göra systematiska och återkommande
kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt första stycket.
2

Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
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I 4 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser
om vårdgivares åtkomstkontroll. Den bestämmelsen gäller även för
vårdgivares åtkomstkontroll avseende åtkomst till sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.
Alternativ lagtext3:
15 § –
Information om den elektroniska åtkomst som förekommit
16 § Omsorgsgivaren ska på begäran av en omsorgsmottagare lämna
information om den åtkomst som förekommit till de personuppgifter
om omsorgsmottagaren som omsorgsgivaren håller tillgängliga för
andra omsorgs- och vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om information enligt första stycket.
I 8 kap. 5 § (2008:355) patientdatalagen finns det bestämmelser
om motsvarande skyldighet för vårdgivare.
Alternativ lagtext4:
16 § I 8 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser
om vårdgivares skyldighet att på begäran lämna information om den
direktåtkomst och elektroniska åtkomst till uppgifter om patienten
som förekommit som gäller även i fråga om åtkomst till sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.
I 10 a § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten finns det bestämmelser om skyldighet för den som
bedriver verksamhet inom socialtjänsten att på begäran lämna information om den elektroniska åtkomst till uppgifter om den registrerade som förekommit som gäller även i fråga om åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

3
4

Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
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Bevarande och gallring
17 § När en handling är tillgänglig för flera vård- eller omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation gäller skyldigheten enligt 7 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), 23 c §
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
eller 3 kap. 17 § patientdatalagen (2008:355) att bevara den bara den
vård- eller omsorgsgivare som ansvarar för den.
Om en handling är tillgänglig för en myndighet bara genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och myndigheten inte
ansvarar för den, får myndigheten gallra handlingen från sitt arkiv.
3 kap. Kvalitetsuppföljning
Tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller bara för sådan kvalitetsuppföljning som innebär att personuppgifter samlas in från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga
delar även uppgifter om avlidna personer.
Beslut om kvalitetsuppföljning
2 § Behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning får
genomföras bara om fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen har beslutat om det. Av beslutet ska framgå
1. för vilka särskilda och berättigade ändamål som personuppgifterna ska behandlas,
2. vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen,
3. de kategorier av personer som behandlingen gäller,
4. de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
5. från vilka vårdinstanser och omsorgsgivare som personuppgifter kommer att samlas in, och
6. 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.
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Bestämmelser om hur beslutet överklagas finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).
Ändamål
3 § Personuppgifter får behandlas för kvalitetsuppföljning enligt
detta kapitel.
Personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning enligt
detta kapitel får också behandlas för
1. den ansvariga regionens eller kommunens framställning av statistik, och
2. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av
lag eller förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning får inte
behandlas för några andra ändamål än de som anges i första och andra
stycket.
Patientens eller omsorgsmottagarens inställning till
kvalitetsuppföljningen
4 § Personuppgifter får inte behandlas för kvalitetsuppföljning som
beslutats enligt denna lag, om patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig det.
5 § För en patient eller omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 4 § får personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning, om
1. hans eller hennes inställning till sådan behandling så långt som
möjligt klarlagts, och
2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig behandlingen.
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Information
6 § Innan personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning ska
den som är personuppgiftsansvarig se till att patienten eller omsorgsmottagaren, utöver den information som ska lämnas enligt annan
författning eller EU:s dataskyddsförordning, 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.
Kryptering
7 § Vid behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning ska
uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet 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.
Tilldelning av behörighet för åtkomst och kontroll av åtkomst
8 § Den personuppgiftsansvarige ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter som behandlas
för kvalitetsuppföljning och kompletterande uppgifter som gör
identifiering möjlig. Sådan behörighet ska begränsas till så få personer som möjligt hos den personuppgiftsansvarige och till vad som
behövs för att den behörige ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tilldelning av behörighet enligt första stycket.
I 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser
om vårdgivares behörighetstilldelning. Den bestämmelsen gäller även
för vårdgivares behörighetstilldelning avseende åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning och kompletterande
uppgifter som gör identifiering möjlig.
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Alternativ lagtext5:
8 § I 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser om vårdgivares behörighetstilldelning som gäller även för vårdinstansers behörighetstilldelning avseende åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning och kompletterande
uppgifter som gör identifiering möjlig, dock att behörigheten ska
begränsas till så få personer som möjligt hos den personuppgiftsansvarige. I 4 kap. 3 § patientdatalagen finns det bestämmelser om
vårdgivares åtkomstkontroll som gäller även för vårdinstansers åtkomstkontroll avseende åtkomst till personuppgifter som behandlas
för kvalitetsuppföljning och kompletterande uppgifter som gör
identifiering möjlig.
I 9 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten finns det bestämmelser om omsorgsgivares behörighetstilldelning som gäller även för omsorgsgivares behörighetstilldelning avseende åtkomst till personuppgifter som behandlas för
kvalitetsuppföljning och kompletterande uppgifter som gör identifiering möjlig, dock att behörigheten ska begränsas till så få personer
som möjligt hos den personuppgiftsansvarige. I 10 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns det bestämmelser om
omsorgsgivares åtkomstkontroll som gäller även för omsorgsgivares
åtkomstkontroll avseende åtkomst till personuppgifter som behandlas
för kvalitetsuppföljning och kompletterande uppgifter som gör identifiering möjlig.
9 § Den personuppgiftsansvarige ska se till att åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning och kompletterande uppgifter som gör identifiering möjlig dokumenteras och kan
kontrolleras. Den personuppgiftsansvarige ska göra systematiska
och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt
uppgifterna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt första stycket.
Alternativ lagtext6:
9§ –
5
6

Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
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Känsliga personuppgifter
10 § Personuppgifter om hälsa får behandlas för kvalitetsuppföljning som beslutats enligt denna lag. Andra känsliga personuppgifter
enligt artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas för kvalitetsuppföljning som beslutats enligt denna lag bara om regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h
i EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt.
Uppgifter om lagöverträdelser
11 § Uppgifter om lagöverträdelser som avses i artikel 10 i EU:s
dataskyddsförordning får behandlas för kvalitetsuppföljning som
beslutats enligt denna lag bara om regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
4 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister inom hälso- och
sjukvården
Inledande bestämmelse
1 § Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad
samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra hälso- och sjukvårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälsooch sjukvården på nationell eller regional nivå. Bestämmelserna i detta
kapitel gäller för nationella och regionala kvalitetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare.
Patientens inställning till behandling i kvalitetsregister
2 § Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om patienten motsätter sig det.

59

326
Författningsförslag

SOU 2021:4

Om patienten motsätter sig behandlingen av personuppgifterna
sedan den påbörjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart
som möjligt.
3 § För en patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta
ställning enligt 2 § första stycket får personuppgifter behandlas i ett
nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om
1. hans eller hennes inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts, och
2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig behandlingen.
Personuppgifter i ett kvalitetsregister ska så snart som möjligt utplånas, om det efter att behandlingen av personuppgifterna har påbörjats finns anledning att anta att patienten skulle motsätta sig den.
Information
4 § Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister ska den som är personuppgiftsansvarig se till att
patienten, utöver den information som ska lämnas enligt annan författning eller EU:s dataskyddsförordning, får information om rätten
att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret.
Om det inte är möjligt att lämna informationen innan behandlingen av personuppgifterna påbörjas, ska den lämnas så snart som
möjligt därefter.
Kvalitetsregisters ändamål
5 § I stället för vad som anges i 2 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen
(2008:355) gäller att personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra hälso- och sjukvårdens kvalitet.
6 § Personuppgifter som behandlas för det ändamål som anges i 5 §
får också behandlas för ändamålen
1. framställning av statistik,
2. forskning inom hälso- och sjukvården,
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3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för ändamål
som anges i 1 och 2 eller i 5 §, och
4. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av
lag eller förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
7 § Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får
inte behandlas för några andra ändamål än de som anges i 5 och 6 §§.
Personuppgiftsansvar
8 § Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får vara personuppgiftsansvariga för central behandling av personuppgifter i ett
nationellt eller regionalt kvalitetsregister.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
besluta om undantag från första stycket.
I 2 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355) finns allmänna bestämmelser om personuppgiftsansvar.
Personuppgifter som får behandlas
9 § Endast sådana personuppgifter som behövs för det ändamål
som anges i 5 § får behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.
En patients personnummer, samordningsnummer eller namn får
behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister endast om
det inte är tillräckligt för det ändamål som anges i 5 § att använda
kodade personuppgifter eller personuppgifter som endast indirekt
kan hänföras till patienten.
Uppgifter om hälsa får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister. Andra känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 i EU:s
dataskyddsförordning får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister endast om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h
i EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt.
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10 § Uppgifter om lagöverträdelser som avses i 2 kap. 7 § patientdatalagen (2008:355) får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister endast om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
Utlämnande genom direktåtkomst
11 § En vårdgivare får ha direktåtkomst till de uppgifter som vårdgivaren lämnat till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.
Bevarande och gallring
12 § Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister
ska gallras när de inte längre behövs för det ändamål som anges i 5 §.
En arkivmyndighet inom en region eller en kommun får dock
föreskriva att personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister som förs inom regionen eller kommunen får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämt har meddelat föreskrifter enligt 8 § andra stycket, får regeringen eller myndigheten också föreskriva att personuppgifter får bevaras för sådana
ändamål.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ gäller inte för personuppgifter som behandlats i nationella och regionala kvalitetsregister före
den 1 juli 2009.
3. Bestämmelsen i 2 kap. 2 § andra stycket ska inte tillämpas på
försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begärt
före den 1 januari 2019.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten att 4 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §7
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s dataskyddsförordning.
Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den
lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.
I lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning finns ytterligare bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

7

Senaste lydelse 2018:440.
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Förslag till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientdatalagen (2008:355)
dels att 6 kap. ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 3 och 4 §§, 2 kap. 2, 3, 4 och 6 §§, 3 kap. 1 §,
5 kap. 4 och 5 §§ och 8 kap. 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 5 kap. 4 § och 8 kap. 7 § ska ha
följande lydelse.
1 kap.
3 §8
Nuvarande lydelse
I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30),
tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om
försäkringsmedicinska
utredningar, lagen (2019:1297) om
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen (1944:133) om
kastrering.

8
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Journalhandling

Framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller
inkommer i samband med vården
av en patient och som innehåller
uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder.

Patientjournal

En eller flera journalhandlingar
som rör samma patient.

Sammanhållen
journalföring

Ett elektroniskt system, som gör
det möjligt för en vårdgivare att ge
eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare)
samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).
---------------------------------------------------------------------------Föreslagen lydelse
I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck
Hälso- och sjukvård

Betydelse
Verksamhet som avses i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30),
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tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om
försäkringsmedicinska
utredningar, lagen (2019:1297) om
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen (1944:133) om
kastrering.
Journalhandling

Framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller inkommer i samband med vården
av en patient och som innehåller
uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder.

Patientjournal

En eller flera journalhandlingar
som rör samma patient.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare)
samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedri-
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ver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).
---------------------------------------------------------------------------Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
4 §9
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s
dataskyddsförordning, vid sådan behandling av personuppgifter
inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad
eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.
Vid behandling av personuppgifter som avses i första stycket
gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen.
I lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning finns ytterligare bestämmelser om vårdgivares behandling
av personuppgifter inom hälsooch sjukvården.
2 kap.
2§
Behandling av personuppgifBehandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna ter som är tillåten enligt denna
lag får utföras även om den en- lag får utföras även om den
skilde motsätter sig den. Det enskilde motsätter sig den. Det
gäller dock inte i de fall som gäller dock inte i de fall som
anges i 4 kap. 4 §, 6 kap. och anges i 4 kap. 4 § eller om något
7 kap. 2 § eller om något annat annat framgår av annan lag eller
framgår av annan lag eller för- förordning.
ordning.
9
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3§
Behandling av personuppgifBehandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt ter som inte är tillåten enligt
denna lag får ändå ske, om den denna lag får ändå ske, om den
enskilde lämnat ett uttryckligt enskilde lämnat ett uttryckligt
samtycke till behandlingen. Det samtycke till behandlingen. Det
gäller dock inte i de fall som gäller dock inte om något annat
anges i 6 kap. 5 § eller om något framgår av annan lag eller förannat framgår av annan lag eller ordning.
förordning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att en behandling av
personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag inte heller i
andra fall får utföras trots att den enskilde lämnat samtycke till
behandlingen.
4§
Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om
det behövs för
1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta
annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård
i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,
3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten
i verksamheten,
5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn
av verksamheten, eller
6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården.
I 7 kap. 4 och 5 §§ finns
I 4 kap. 5 och 6 §§ lagen
särskilda bestämmelser om ända- (0000:000) om sammanhållen
målen med behandling av per- vård- och omsorgsdokumentation
sonuppgifter i nationella och och kvalitetsuppföljning finns särregionala kvalitetsregister.
skilda bestämmelser om ändamålen med behandling av personuppgifter i nationella och
regionala kvalitetsregister.
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6 §10
En vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som vårdgivaren utför. I en region och en kommun
är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.
Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även sådan
behandling av personuppgifter som vårdgivaren, eller den myndighet
i en region eller en kommun som är personuppgiftsansvarig, utför när
vårdgivaren eller myndigheten genom direktåtkomst i ett enskilt fall
bereder sig tillgång till personuppgifter om en patient hos en annan
vårdgivare eller annan myndighet i samma region eller kommun.
I 6 och 7 kap. finns särskilda
I lagen (0000:000) om sambestämmelser om personupp- manhållen vård- och omsorgsgiftsansvar.
dokumentation och kvalitetsuppföljning finns särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar.
3 kap.
1§
Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för
flera patienter.
I 6 kap. finns bestämmelser
I 2 kap. lagen (0000:000) om
om direktåtkomst till andra vård- sammanhållen vård- och omsorgsgivares uppgifter om patienter dokumentation och kvalitetsuppgenom sammanhållen journal- följning finns bestämmelser om
föring.
tillgång genom direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande till andra vårdgivares uppgifter om patienter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation enligt 1 kap. 1 §
samma lag.

10
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5 kap.
Direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande

4 §11
Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten
endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.
Om en region eller en kommun bedriver hälso- och sjukvård
genom flera myndigheter, får en sådan myndighet ha direktåtkomst
till personuppgifter som behandlas av någon annan sådan myndighet
i samma region eller kommun.
Ytterligare bestämmelser om
Ytterligare bestämmelser om
utlämnande
genom
direkt- direktåtkomst och annat elekåtkomst finns i 5 §, 6 kap och i troniskt utlämnande finns i 5 §
7 kap. 9 §.
och i 2 kap. och 4 kap. 11 § lagen
(0000:000) om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning.
5§
En vårdgivare får medge en
En vårdgivare får medge en
enskild direktåtkomst till sådana enskild tillgång genom direktuppgifter om den enskilde själv åtkomst eller annat elektroniskt
som får lämnas ut till honom utlämnande till sådana uppgifter
eller henne och som behandlas om den enskilde själv som får
för ändamål som anges i lämnas ut till honom eller henne
2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. och som behandlas för ändamål
Den enskilde får under samma som anges i 2 kap. 4 § första
förutsättningar medges direkt- stycket 1 och 2. Den enskilde får
åtkomst till sådan dokumenta- under samma förutsättningar
tion som avses i 4 kap. 3 § första medges tillgång genom direktstycket första meningen.
åtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 §
första stycket första meningen.
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om de får meddela föreskrifter om de
11
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krav på säkerhetsåtgärder som krav på säkerhetsåtgärder som
ska gälla vid sådan direktåtkomst ska gälla vid sådan direktåtkomst
som avses i första stycket.
eller annat elektroniskt utlämnande som avses i första stycket.
8 kap.
6 §12
Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt
denna lag lämna information till den registrerade om
1. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
3. rätten enligt 4 kap. 4 § att i vissa fall begära att uppgifter
spärras,
4. rätten enligt 5 § att få infor4. rätten enligt 5 § att få information om den direktåtkomst och mation om den åtkomst som
elektroniska åtkomst som före- förekommit,
kommit,
5. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och
7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag, och
6. vad som gäller i fråga om
6. vad som gäller i fråga om
sökbegrepp, direktåtkomst och sökbegrepp, direktåtkomst, ututlämnande av uppgifter på lämnande av uppgifter på medium
medium
för
automatiserad för automatiserad behandling och
behandling.
annat elektroniskt utlämnande.
I 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 §
I 2 kap. 3 §, 3 kap. 6 § och
finns ytterligare bestämmelser 4 kap. 4 § lagen (0000:000) om
om vilken information som ska sammanhållen vård- och omsorgslämnas i vissa fall.
dokumentation och kvalitetsuppföljning finns ytterligare bestämmelser om vilken information
som ska lämnas i vissa fall.

12
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Andra rättigheter enligt denna Andra rättigheter
lag
7§
I denna lag finns föreskrifter
I denna lag finns föreskrifter
om andra rättigheter för den om andra rättigheter för den
enskilde i 3 kap. 8 §, 4 kap. 4 §, enskilde i 3 kap. 8 § och 4 kap. 4 §.
6 kap. 2 § samt 7 kap. 2 och 3 §§. Sådana föreskrifter finns även i
2 kap. 3 §, 3 kap. 4 och 6 §§ och
4 kap. 2
och
4 §§
lagen
(0000:000) om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400),
dels att 25 kap. 2 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 25 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 26 kap. 1 a, 9 c
och 9 d §§, och närmast före 26 kap. 1 a § en ny rubrik, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
Sammanhållen journalföring

Föreslagen lydelse
25 kap.
Sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation

2 §13
Sekretess gäller hos en mynSekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet dighet som bedriver verksamhet
som avses i 1 § för uppgift om en som avses i 1 § för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden enskilds personliga förhållanden
som gjorts tillgänglig av en som gjorts tillgänglig genom
annan vårdgivare enligt bestäm- direktåtkomst av en annan vårdmelserna om sammanhållen jour- givare eller en omsorgsgivare
nalföring
i
patientdatalagen enligt 2 kap. lagen (0000:000) om
(2008:355), om förutsättningar sammanhållen vård- och omsorgsenligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 § dokumentation och kvalitetsuppsamma lag för att myndigheten följning, om förutsättningar enska få behandla uppgiften inte är ligt 2 kap. 6, 8 eller 10 § samma
uppfyllda.
lag för att myndigheten ska få
behandla uppgiften inte är uppfyllda.
Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda
eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men.
13
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Andra stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller
26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
11 §14
Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,
2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en region till en annan sådan myndighet i samma region,
3. till en myndighet som
3. till en myndighet som
bedriver verksamhet som avses i bedriver verksamhet som avses i
1 § eller till en enskild vårdgivare 1 § eller 26 kap. 1 § eller till en
enligt det som föreskrivs om enskild vård- eller omsorgsgivare
sammanhållen journalföring i enligt det som föreskrivs i 2 kap.
patientdatalagen (2008:355),
lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning,
4. till ett nationellt eller regio4. till ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister
enligt nalt kvalitetsregister enligt lagen
patientdatalagen,
om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation
och
kvalitetsuppföljning,
5. för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning,
5. från en myndighet som
6. från en myndighet som
bedriver verksamhet som avses i bedriver verksamhet som avses i
1 § inom en kommun eller en 1 § inom en kommun eller en
region till annan sådan myndig- region till annan sådan mynhet för forskning eller fram- dighet för forskning eller framställning av statistik eller för ställning av statistik eller för
administration på verksamhets- administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas området, om det inte kan antas
att den enskilde eller någon när- att den enskilde eller någon när14
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stående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs, eller
6. till en enskild enligt vad
som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen
(2004:168),
–6
och
7 kap.
lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader
och celler,
– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ
eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen,
eller
– 2 kap. lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.

stående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs, eller
7. till en enskild enligt vad
som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen
(2004:168),
–6
och
7 kap.
lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader
och celler,
– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ
eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen,
eller
– 2 kap. lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.

26 kap.
Sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation
1a§
Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som
avses i 1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som
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gjorts tillgänglig genom direktåtkomst av en annan omsorgsgivare eller en vårdgivare enligt
2 kap. lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, om förutsättningar enligt
2 kap. 7 eller 9 § samma lag för att
myndigheten ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda.
Om sådana förutsättningar som
anges i första stycket är uppfyllda
eller myndigheten har behandlat
uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om
det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider
men. Detta gäller dock inte om
annat följer av 5, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.
9c§
Sekretessen enligt 1 § hindrar
inte att uppgift lämnas till en myndighet som bedriver verksamhet
som avses i 1 § eller 25 kap. 1 § eller
till en enskild omsorgs- eller
vårdgivare enligt vad som föreskrivs
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i 2 kap. lagen
(0000:000) om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning.
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9d§
Sekretessen enligt 1 § hindrar
inte att uppgift lämnas för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. lagen
(0000:000) om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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1.2

Begränsad sekretessbrytande bestämmelse inom
socialtjänsten

1.2.1

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) att det ska införas en ny paragraf, 26 kap. 9 c §, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
26 kap.
9c§
Sekretessen enligt 1 § hindrar
inte att uppgift lämnas från en
myndighets verksamhet som avser
insatser
1. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) som beskrivs i
3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen och som lämnas till
äldre och personer med funktionsnedsättningar,
2. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 5 kap. 5
och 7 §§ socialtjänstlagen,
3. enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen, och
4. enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade till en annan sådan
verksamhet i samma kommun.

Denna lag träder i kraft den den 1 juli 2022.
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1.3

Generell sekretessbrytande bestämmelse inom
socialtjänsten

1.3.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten,
dels att 3 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 3 a, 7 c, 8 a, 9,
10 och 10 a §§, och närmast före 3 a, 7 c, 8 a, 9, 10 och 10 a §§ nya
rubriker, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §15
Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter
1. hos domstolar,
2. för forsknings- och statistikändamål, eller
3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.
Bestämmelserna i 3 a § och
7 c § tillämpas vid all behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten.
Lagens syfte
3a§
Personuppgifter ska utformas
och i övrigt behandlas så att den
registrerades integritet respekteras.

15
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Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att
obehöriga inte får tillgång till
dem.
Inre sekretess
7c§
Den som arbetar inom socialtjänsten får ta del av dokumenterade personuppgifter om registrerade endast om han eller hon
behöver uppgifterna för sitt arbete
inom socialtjänsten.
Den registrerades möjlighet att
begränsa elektronisk åtkomst
8a§
Personuppgifter som behandlas
enligt denna lag och som dokumenterats för att lämna den enskilde stöd och omsorg hos en
omsorgsenhet eller inom en omsorgsprocess får inte göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en
annan omsorgsenhet eller inom en
annan omsorgsprocess inom socialtjänsten, om den registrerade motsätter sig det. I sådana fall ska
uppgifterna genast spärras. En
spärr enligt första stycket får hävas
av en behörig befattningshavare
inom socialtjänsten om den registrerade samtycker till det. Vårdnadshavare till ett barn har inte
rätt att spärra uppgifter om barnet.
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Förbudet mot elektroniskt tillgängliggörande
enligt
första
stycket gäller inte om annat
framgår av lag eller förordning.
Utöver vad som framgår av
artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är
personuppgiftsansvarig
lämna
information till den registrerade
om rätten enligt första stycket att
begära att uppgifter spärras och
rätten att enligt 26 kap. 9 c § offentlighets- och sekretesslagen motsätta
sig ett utlämnande av uppgifter.
Tilldelning av behörighet för
elektronisk åtkomst
9§
Den som bedriver verksamhet
inom socialtjänsten ska bestämma
villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs helt
eller delvis automatiserat.
Sådan behörighet ska anpassas
och begränsas till vad som behövs
för att befattningshavaren ska
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten.
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Ansvar för kontroll av
elektronisk åtkomst (loggar)
10 §
Den som bedriver verksamhet
inom socialtjänsten ska se till att
åtkomst till sådana uppgifter om
enskilda som förs helt eller delvis
automatiserat dokumenteras och
kan kontrolleras.
Den som bedriver verksamhet
inom socialtjänsten ska göra systematiska och återkommande
kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.
Information om elektronisk
åtkomst
10 a §
Den som bedriver verksamhet
inom socialtjänsten ska på
begäran av en registrerad lämna
information om den elektroniska
åtkomst till uppgifter om den
registrerade som förekommit.
11 §
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om vilka får meddela föreskrifter om
som är personuppgiftsansvariga
och om begränsning av den i 6 §
tillåtna behandlingen av personuppgifter samt om sökbegrepp,
direktåtkomst och samkörning
av personuppgifter.
1. vilka som är personuppgiftsansvariga,
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föreskrifter om när personuppgifter får föras över till tredje
land.
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2. begränsning av den i 6 §
tillåtna behandlingen av personuppgifter,
3. sökbegrepp,
4. direktåtkomst,
5. samkörning av personuppgifter,
6. tilldelning av behörighet för
åtkomst till uppgifter som förs helt
eller delvis automatiserat,
7. dokumentation och kontroll
av elektronisk åtkomst, och
8. information som ska lämnas
till den registrerade om den elektroniska åtkomst till uppgifter om
den registrerade som förekommit.
Regeringen får även meddela
föreskrifter om när personuppgifter får föras över till tredjeland.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

83

350
Författningsförslag

1.3.2

SOU 2021:4

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) att det ska införas en ny paragraf, 26 kap. 9 c §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
26 kap.
9c§
Sekretessen enligt 1 § hindrar
inte att uppgift lämnas från en
myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kommun
till en annan sådan myndighet i
samma kommun. Detta gäller
dock inte om den enskilde motsätter sig ett sådant utlämnande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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1.4

Sekretessbrytande bestämmelse för utlämnanden
från offentlig till privat hälso- och sjukvård

1.4.1

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) att 25 kap. 11 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 kap.
11 §16
Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,
2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en region till en annan sådan myndighet i samma region,
3. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 §
till en enskild som bedriver sådan
verksamhet och som myndigheten
har anlitat, om uppgiften behövs i
den individinriktade verksamhet
som avses i 1 §,
3. till en myndighet som be4. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i driver verksamhet som avses i
1 § eller till en enskild vårdgivare 1 § eller till en enskild vårdgivare
enligt det som föreskrivs om enligt det som föreskrivs om
sammanhållen journalföring i sammanhållen journalföring i
patientdatalagen (2008:355),
patientdatalagen (2008:355),
4. till ett nationellt eller
5. till ett nationellt eller
regionalt kvalitetsregister enligt regionalt kvalitetsregister enligt
patientdatalagen,
patientdatalagen,
5. från en myndighet som
6. från en myndighet som
bedriver verksamhet som avses i bedriver verksamhet som avses i
1 § inom en kommun eller en 1 § inom en kommun eller en
region till annan sådan myndig- region till annan sådan myndig16

Senaste lydelse 2019:937.
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het för forskning eller framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men
om uppgiften röjs, eller
6. till en enskild enligt vad
som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om
undersökning beträffande vissa
smittsamma sjukdomar i brottmål,
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen
(2004:168),
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader
och celler,
– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ
eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen,
eller
– 2 kap. lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
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het för forskning eller framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men
om uppgiften röjs, eller
7. till en enskild enligt vad
som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om
undersökning beträffande vissa
smittsamma sjukdomar i brottmål,
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen
(2004:168),
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader
och celler,
– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga organ
eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen,
eller
– 2 kap. lagen (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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2

Utredningsarbetet
och delbetänkandet

2.1

Utredningsarbetet

Utredningens direktiv (dir. 2019:37) finns intagna som bilaga till
detta delbetänkande.1 Av direktiven framgår att utredningen först
ska avlämna ett betänkande – detta delbetänkande – som ska ta 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 bl.a. 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 har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna sammanträden och andra kontakter med experter och sakkunniga. Sammanlagt har sex utredningssammanträden hållits. Därutöver har en
hearing hållits med inbjudna företrädare från ett antal regioner och
kommuner samt från vårdinstanser, omsorgsgivare och andra berörda
organisationer. Inför hearingen har ett antal frågeställningar skickats
ut som diskuterats vid hearingen. Efteråt har inbjudna aktörer fått
möjlighet att ge in sina synpunkter i skriftlig form.
Utredningen har haft kontakter med ett antal andra utredningar
som har haft närliggande uppdrag inom hälso- och sjukvård och om1

Utredningen har sedermera fått tilläggsdirektiv (dir. 2020:112) med ytterligare utredningsfrågor som ska redovisas först i utredningens slutbetänkande.
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sorg enligt vad som föreskrivits i direktiven. Dessa kontakter har i
huvudsak skett genom telefonkontakter eller digitala möten. Vid något
tillfälle har ett fysiskt möte hållits. Utredningen haft samråd med företrädare för Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12),
Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11), Framtidens
socialtjänst (S 2017:03) och Samordnad utveckling för god och nära vård
(S 2017:01).
Utöver vad som föreskrivits i direktiven har utredningen haft kontakt med Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (S 2019:05) och utredningen Stärkt assistans (S 2020:01). Utredningen har även haft ett möte med företrädare för Inspektionen för
vård och omsorg.

2.2

Delbetänkandets disposition

Betänkandet är indelat i tre delar, förutom detta kapitel och författningsförslagen samt sammanfattningen.
Den första delen, som omfattar kapitel 3–10, innehåller en allmän
bakgrund med bl.a. en beskrivning av den rättsliga regleringen av
skyddet för personuppgifter. Kapitel 3 innehåller en kort beskrivning av det internationella regelverket. I kapitel 4 beskrivs innehållet
i dataskyddsförordningen översiktligt. Kapitel 5 innehåller en redogörelse för bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. I kapitel 6
redogörs för gällande rätt enligt patientdatalagen och i kapitel 7
redogörs för bestämmelser som reglerar dokumentation av personuppgifter inom socialtjänsten. Kapitel 8 innehåller en beskrivning av
regleringen av ansvar för vård och omsorg och samverkan mellan
vård och omsorg.
En redogörelse för tidigare, närliggande utredningar görs i kapitel 9. I kapitel 10 finns en kort beskrivning av annat pågående lagstiftningsarbete som har samband med utredningens uppdrag.
I betänkandets andra del, kapitel 11–20, redogörs för utredningens generella överväganden och förslag. Kapitel 11 innehåller en
beskrivning av strukturförändringar i samhället som påverkar förutsättningarna att bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst. Därefter följer kapitel 12 och 13 med allmän motivering av utredningens
förslag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Kapitel 14 innehåller allmän motivering av förslaget om kvalitetsupp-
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följning inom vård- och omsorg. I kapitel 15–17 presenteras en
närmare motivering av utredningens förslag om att samla bestämmelserna i en gemensam lag, lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. I kapitel 18 motiveras vissa följdändringar i annan lagstiftning och i kapitel 19 presenteras den allmänna motiveringen till utredningens förslag om
sekretess och tystnadsplikt vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation respektive kvalitetsuppföljning. I kapitel 20 presenteras motiveringen till utredningens förslag om ytterligare sekretessbrytande bestämmelser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
I betänkandets tredje del, kapitel 21–23, finns de avslutande kapitlen. I kapitel 21 berörs ikraftträdande och övergångsbestämmelser.
Kapitel 22 innehåller en beskrivning av konsekvenserna av utredningens förslag. En författningskommentar som bl.a. innehåller
hänvisningar till de avsnitt där respektive författningsförslag motiveras finns i kapitel 23.
Till betänkandet har fogats ett särskilt yttrande av experterna Pål
Resare, Manólis Nymark och Maria Jacobsson.
Som bilaga till betänkandet har fogats utredningens ursprungliga
direktiv (dir. 2019:37).
Sidhänvisningar till förarbeten avser den elektroniska versionen
på regeringens webbplats.
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3

Reglering av skyddet
för personuppgifter
på internationell nivå

3.1

Kort bakgrund

Den enskildes rätt till skydd för personuppgifter är ett utflöde av
skyddet för den personliga integriteten och rätten till respekt för
privatlivet. Dessa grundläggande rättigheter skyddas både av internationella regelverk och av nationell rätt. För allmänheten är EU:s
dataskyddsförordning sannolikt det mest kända regelverket numera.
Dataskyddsförordningen är den generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. Förordningen fick stor uppmärksamhet i
samband med att den skulle börja tillämpas i medlemsstaterna den
25 maj 2018. Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) kompletterar dataskyddsförordningen när det gäller svensk hantering av personuppgifter.
På nationell nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd för den
enskildes personliga integritet i 2 kap. 6 § regeringsformen. Det finns
också registerförfattningar som specifikt reglerar behandling av personuppgifter, både sådana som gäller för flera organisationer inom en
sektor och sådana som bara gäller för en viss myndighet. Här kan
nämnas patientdatalagen (2008:355) och lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som exempel på sektorsspecifika registerförfattningar.
Skyddet för personuppgifter upprätthålls också genom bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL.
Sekretess gäller t.ex. för personuppgift, om det kan antas att uppgiften
efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med dataskyddsförordningen (21 kap. 7 § OSL). Offentlighets- och sekretesslagen
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innehåller också bestämmelser om sekretess för uppgifter om enskilds
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden inom hälso- och
sjukvården respektive inom socialtjänsten.
I detta och följande avsnitt redogörs det närmare för olika regelverk som skyddar enskildas personuppgifter, både på internationell
och på nationell nivå.

3.2

Regeringsformen

Regeringsformen innehåller vissa grundläggande bestämmelser till
skydd för den personliga integriteten. Enligt målsättningsstadgandet
i 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen ska den offentliga makten
utövas med respekt bl.a. för den enskilda människans frihet. I fjärde
stycket samma paragraf anges att det allmänna ska värna om den
enskildes privat- och familjeliv.
Av 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen framgår att var och
en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den
personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär
övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Med enskildas personliga förhållanden avses enligt förarbetena till bestämmelsen vitt skilda slag av information som är knuten
till den enskildes person, t.ex. uppgifter om namn och andra personliga identifikationsuppgifter, adress, familjeförhållanden, hälsa
och vandel.1 Uttrycket avses ha samma innebörd som i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Även uppgifter som inte är direkt knutna till den enskildes privata sfär, t.ex.
uppgift om anställning och uppgift om en persons ekonomi omfattas
av uttrycket personliga förhållanden.
När det gäller frågan om samtycke anförs i förarbetena att integritetsskyddet bör ta sikte på sådana åtgärder som den enskilde själv
inte kan få kännedom om eller påverka genom ett krav på frivilligt
godkännande.2 Om åtgärden däremot förutsätter den enskildes godkännande, kan det intrång som åtgärden innebär normalt inte anses
vara av så allvarlig beskaffenhet att den bör omfattas av ett stärkt
grundlagsskydd. Detta gäller oberoende av vilka slags uppgifter
åtgärden eller behandlingen avser. I förarbetena hänvisas till den då
1
2

Prop. 2009/10:80 s. 177.
Prop. 2009/10:80 s. 178.
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gällande personuppgiftslagen (1998:204). Det anfördes att den
regleringen kan tjäna som vägledning vid bedömningen av vad som
fordras för att en åtgärd ska falla utanför grundlagsskyddet redan på
grund av att den vidtas med den enskildes samtycke. De krav som
nämns i förarbetena är att de berörda personerna tillfrågats om samtycke och att de därvid fick all den information som kunde tänkas
påverka deras beslut att tillåta behandlingen.3
Vid bedömningen av om en åtgärd ska anses innebära övervakning
eller kartläggning är det, enligt förarbetena, inte åtgärdens huvudsakliga syfte utan vilken effekt åtgärden har som är avgörande.4
Exempelvis kan en åtgärd från det allmännas sida som vidtas primärt i
syfte att ge myndigheterna underlag för beslutsfattande i enskilda
ärenden i många fall anses innebära kartläggning av enskildas förhållanden, även om kartläggning inte är avsikten.5 Ett annat exempel
som nämns är de myndighetsspecifika verksamhetsregister och databaser med information som är knuten till en myndighets ärendehantering som förekommer inom i stort sett all statlig och kommunal
förvaltning. Det konstateras att uppgifterna i flertalet fall är tillgängliga för myndigheterna på sådant sätt att lagringen och behandlingen
av uppgifterna kan sägas innebära att enskilda kartläggs, även om det
huvudsakliga ändamålet med behandlingen är ett helt annat.
Grundlagsskyddet omfattar endast betydande integritetsintrång
och i förarbetena betonas att grundlagsbestämmelsen bara omfattar
vissa kvalificerade intrång i den personliga integriteten.6 Vid bedömningen av hur ingripande intrånget i den personliga integriteten kan
anses vara i samband med insamling, lagring och bearbetning eller
utlämnande av uppgifter om enskildas personliga förhållanden är det
enligt förarbetena naturligt att stor vikt läggs vid uppgifternas karaktär. Ju känsligare uppgifterna är, desto mer ingripande måste det
allmännas hantering av uppgifterna normalt anses vara. Även hantering av ett litet fåtal uppgifter kan med andra ord innebära ett
betydande intrång i den personliga integriteten om uppgifterna är av
mycket känslig karaktär. Vidare kan givetvis mängden uppgifter vara
en viktig faktor i sammanhanget. I förarbetena hänvisas till att konstitutionsutskottet i flera lagstiftningsärenden som rört myndig3

Prop. 2009/10:80 s. 179.
Prop. 2009/10:80 s. 250.
5
Prop. 2009/10:80 s. 180.
6
Prop. 2009/10:80 s. 183.
4
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heters behandling av personuppgifter framhållit att målsättningen
bör vara att myndighetsregister med ett stort antal registrerade och
ett särskilt känsligt innehåll ska regleras särskilt i lag och att regeringen vid åtskilliga tillfällen har instämt i denna bedömning.7
Av förarbetena framgår att uppgifternas karaktär och omfattning
endast utgör två faktorer att beakta vid bedömningen av vad som kan
anses utgöra ett betydande intrång. Exempel på andra omständigheter som bör vägas in är t.ex. ändamålet med behandlingen av uppgifterna och omfattningen av utlämnandet av uppgifter till andra
som sker utan omedelbart stöd av offentlighetsprincipen.8
Det skydd för den personliga integriteten som grundlagsbestämmelsen innebär är inte absolut, utan kan under vissa förutsättningar
begränsas med hänsyn till andra motstående intressen. Av 2 kap.
20 § regeringsformen följer att en sådan begränsning endast får ske
genom lag. Det ställs också, enligt 2 kap. 21 § regeringsformen, krav
på att begränsningarna ska vara nödvändiga för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. En begränsning
får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det
ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att
den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Vidare får begränsningen inte göras enbart på
grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.
Av förarbetena framgår att en önskad följd av regleringen bl.a. är
att lagstiftaren tydligt ska redovisa vilka avvägningar som gjorts vid
proportionalitetsbedömningen. Detta kan, enligt förarbetena, förväntas öka förutsättningarna för att avvägningarna i fråga om integritetsintrånget blir mer ingående belysta och att de presenteras på ett
sådant sätt att kvaliteten i lagstiftningen höjs.9 Vid proportionalitetsbedömningen ska det intrång som sker i den enskildes personliga
integritet vägas mot de fördelar som intrånget innebär. För att en
reglering som inskränker integriteten ska vara tillåten ska intrånget
vara befogat och stå i rimlig proportion till de fördelar som intrånget
bidrar med till det motstående intresset. Ytterligare ett krav är att
det inte finns några mindre integritetskänsliga alternativ.
Skyddet enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen kan endast
inskränkas genom svensk lag. Den rätt att behandla personuppgifter
7

Prop. 2009/10:80 s. 183. I propositionen hänvisas till bet. 1990/91:KU11 s. 11, 1997/98:KU18
s. 43, prop. 1997/98:44 s. 41 och prop. 1999/2000:39 s. 78.
8
Prop. 2009/10:80 s. 184.
9
Prop. 2009/10:80 s. 177.
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som följer av dataskyddsförordningen gör därmed inte att myndigheter får behandla personuppgifter i strid med 2 kap. 6 § andra stycket
regeringsformen.

3.3

Internationell nivå

3.3.1

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

Förenta nationerna (FN) antog år 1948 den allmänna förklaringen
om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen är inte formellt bindande för medlemsstaterna, men ses som ett uttryck för sedvanerättsliga regler.
FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller artiklar
som skyddar privatlivet och den personliga integriteten. Ingen får
utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem
eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt
anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp (artikel 12). En person som utövar sina rättigheter
och friheter får endast underkastas sådana inskränkningar som har
fastställts i lag. Inskränkningarna får ske i syfte att trygga tillbörlig
hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för
att för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på
moral, allmän ordning och allmän välfärd (artikel 29).
3.3.2

Europakonventionen

Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
skyddar rätten till privat- och familjeliv. För svensk del gäller Europakonvention som lag. Ingen lag eller föreskrift får meddelas i strid med
Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen (2 kap. 19 § regeringsformen).
Artikel 8 i Europakonventionen, om rätt till skydd för privat- och
familjeliv, innehåller följande.
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1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem
och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet
annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är
nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten,
landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller
brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers frioch rättigheter.

Artikel 8 har i Europadomstolens praxis ansetts tillämplig också vid
behandling av personuppgifter. Bestämmelsen omfattar dock inte all
slags behandling av personuppgifter – det måste gälla privatliv, familjeliv, hem eller korrespondens. Europakonventionen tar i första hand
sikte på åtgärder som vidtas av det allmänna.
3.3.3

Dataskyddskonventionen

Europarådets ministerkommitté antog 1980 en konvention (nr 108)
till skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (dataskyddskonventionen). Dataskyddskonventionen trädde
i kraft den 1 oktober 1985 och Sverige anslöt sig till den före EUmedlemskapet. Även övriga medlemsstater i EU är anslutna. Konventionen är det enda rättsligt bindande multilaterala avtalet om
personuppgiftsskydd. Konventionens syfte är att skydda den enskildes rätt till integritet och privatliv vid behandling av hans eller hennes personuppgifter.
Efter en översyn antog Europarådets utrikesministermöte i maj
2018 ändringsprotokoll 108. Ändringarna syftar till att modernisera
och uppdatera konventionens integritetsskydd utifrån ny informations- och kommunikationsteknik. Syftet med översynen har även
varit att anpassa konventionen till andra dataskyddsregler, i synnerhet EU:s dataskyddsförordning.
Dataskyddskonventionen tillämpas på databehandling av personuppgifter i allmän och enskild verksamhet. Konventionen gäller inte
för enskilds rent privata verksamhet.
Dataskyddskonventionens kapitel II innehåller de grundläggande principerna för dataskydd. Konventionsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder i sin nationella lagstiftning för att ge principerna
effekt (artikel 4).
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Behandling av personuppgifter ska vara proportionell i relation till
ändamålet med behandlingen och utgöra en balans mellan berörda
intressen och motstående rättigheter och friheter. Medlemsstaterna
ska se till att behandling av personuppgifter grundas antingen på ett
frivilligt, specifikt, informerat och entydigt samtycke eller på någon
annan laglig grund (artikel 5 12).
Vid all behandling gäller ett antal grundläggande principer. Det
handlar bl.a. om att personuppgifter ska inhämtas och behandlas på
ett korrekt och lagligt sätt och för särskilt angivna ändamål. Som
huvudregel ska uppgifterna inte senare användas på ett sätt som är
oförenligt med dessa ändamål. Personuppgifterna ska vara relevanta
med hänsyn till ändamålet och vid behov uppdateras (artikel 5.4).
Särskilda kategorier av personuppgifter är exempelvis uppgifter om
genetiska data, biometriska data, uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös tro eller annan övertygelse, hälsa och
sexualliv. Sådana uppgifter får bara behandlas, om tillräckliga säkerhetsåtgärder finns i kompletterande nationell lagstiftning (artikel 6).
Lämpliga säkerhetsåtgärder ska vidtas för att skydda personuppgifter mot risker som att obehöriga får tillgång till dem eller att uppgifterna förstörs (artikel 7). Vidare föreskrivs bl.a. att alla som är
registrerade i ett personregister ska ha möjlighet till insyn i registret
och möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade (artikel 8).
Som huvudregel får staterna inte göra undantag från de grundläggande principerna i dataskyddskonventionen. I undantagsfall får
man avvika från principerna, bl.a. under förutsättning att avvikelserna anges i lag och är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för
att skydda den registrerades eller andra personers fri- och rättigheter
(artikel 11).
Kapitel III innehåller bestämmelser om överföring av personuppgifter över gränserna. En konventionsstat får inte hindra gränsöverskridande överföring av personuppgifter till en annan konventionsstat
bara av skäl som rör integritetsskydd (artikel 14.1). Till mottagare
som inte är bundna av konventionen, får personuppgifter endast
överföras om en godtagbar skyddsnivå kan säkerställas (artikel 14.2).

99

366
Reglering av skyddet för personuppgifter på internationell nivå

3.4

Europarådets rekommendationer
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I anslutning till Europakonventionen har Europarådets ministerkommitté även antagit rekommendationer om behandling av personuppgifter på vissa områden. Rekommendationerna är inte rättsligt
bindande på samma sätt som en konvention. Europarådets rekommendationer kan ändå sägas uttrycka en slags europeisk standard som
kan ha sin betydelse i olika sammanhang och även åberopas inför
domstol eller i administrativa ärenden10.
3.4.2

Europarådets rekommendation om skyddet
för hälsouppgifter

En av rekommendationerna antogs 1997 i syfte att förtydliga vad som
gäller för personuppgifter om hälsa (hälsouppgifter) enligt artikel 6 i
dataskyddskonventionen. Rekommendationen går under beteckningen Recommendation No. R (97) 5 of the Committee of Ministers to
Member States on the protection of medical data. Rekommendationen
är tillämplig på insamling och automatiserad behandling av hälsouppgifter. Verksamhet utanför hälso- och sjukvårdssektorn, som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i nationell rätt omfattas dock inte av
rekommendationen. Här följer en översiktlig redogörelse för innehållet i rekommendationen.
Hälsouppgifter ska som huvudregel behandlas endast av sjukvårdspersonal med tystnadsplikt och i övrigt i enlighet med lämpliga
säkerhetsåtgärder som ska framgå av nationell rätt (princip 3).
Hälsouppgifter ska i regel samlas in från den registrerade och får
behandlas enbart för vissa angivna ändamål. Det ska också finnas
stöd för behandlingen i lagstiftning. Ändamålen i rekommendationen avser dels allmänna intressen – folkhälsa, förhindrande av stor
fara eller viss brottslighet samt andra allmänna intressen – och dels
enskilda intressen. Hälsouppgifter får behandlas för förebyggande
hälso- och sjukvård, diagnosticering och behandling av den registrerade eller anhörig med genetisk anknytning, för att skydda den
registrerades eller tredje persons grundläggande intressen, för att uppfylla en kontraktuell skyldighet, för att fastställa, göra gällande eller
10

Hans G Nilsson, Europarådet och dess juridiska arbete, i SvJT 1996 s. 549.
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försvara rättsliga anspråk eller med stöd av samtycke utom då nationell rätt föreskriver att samtycke inte kan lämnas (princip 4.1–3).
Ett samtycke till behandling av hälsouppgifter ska vara frivilligt,
uttryckligt och informerat (princip 6).
Om genetiska uppgifter samlats in för förebyggande hälso- och
sjukvård, diagnosticering eller behandling av den registrerade eller för
forskning, ska uppgifterna behandlas endast för dessa ändamål. Det
kan dock finnas överordnade intressen som motiverar att genetiska
uppgifter används även för andra ändamål under förutsättning att
lämpliga säkerhetsåtgärder föreskrivs i lagstiftning (princip 4.7–9).
Hälsouppgifter får under vissa förutsättningar lämnas ut, om mottagaren också följer principerna i rekommendationen. Utlämnande får
ske endast till den som omfattas av sådan tystnadsplikt som gäller
sjukvårdspersonal, eller motsvarande tystnadsplikt. Utlämnande kan
också ske med stöd i lagstiftning om det utgör en nödvändig åtgärd i
ett demokratiskt samhälle (princip 7).
Den registrerade ska få information om vilka hälsouppgifter som
behandlas om honom eller henne, för vilka ändamål de behandlas,
varifrån hälsouppgifterna samlats in, till vilka hälsouppgifterna kan
komma att lämnas ut, möjligheten att ta tillbaka ett samtycke, vem
som är ansvarig för hälsouppgifterna och möjligheten att ta del av
och begära rättelse av hälsouppgifterna. Informationsskyldigheten
begränsas dock av vissa undantag (princip 5).
Den registrerade ska ha möjlighet att ta del av vilka hälsouppgifter som behandlas om honom eller henne. Begränsningar i rätten att
få del av hälsouppgifterna kan göras i lagstiftning om det exempelvis
är nödvändigt av skäl som berör allmän säkerhet eller om uppgifterna
endast behandlas för statistiska eller forskningsrelaterade skäl och
det inte finns någon risk för integritetsintrång (princip 8.1–2).
Den registrerade ska också ha möjlighet att begära rättelse av felaktiga hälsouppgifter och, om begäran av rättelse avslås, kunna
överklaga beslutet (princip 8.3).
Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska vidtas för att
skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse,
oavsiktlig förlust samt otillåten tillgång, ändring, utlämnande eller i
övrigt otillåten behandling (princip 9). Hälsouppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket uppgifterna samlats in (princip 10).
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Principerna gäller även överföring av hälsouppgifter till andra länder. Överföring ska som utgångspunkt inte ske till länder som inte
tillhandahåller sådant skydd som dataskyddskonventionen och rekommendationen föreskriver (princip 11).
Hälsouppgifter som används för forskningsändamål ska, när det
är möjligt, vara anonymiserade. Om anonymisering inte är möjlig,
får hälsouppgifter ändå behandlas under vissa särskilda förutsättningar (princip 12).
3.4.3

Rekommendation om skyddet för uppgifter
i medicinska databanker

En annan rekommendation som kan nämnas i sammanhanget är
Europarådets rekommendation från 1981 om skydd för uppgifter i
automatiserade medicinska databanker, Recommendation No. R(81)
1 on regulations for automated medical data banks. Rekommendationen är tillämplig på databanker som innehåller medicinska uppgifter som ska användas för medicinsk behandling, hälsovård eller
medicinsk forskning (artikel 1).
Rekommendationen föreskriver att allmänheten ska informeras
om inrättandet av och innehållet i en databank (artikel 2). Varje
registrerad ska också som utgångspunkt ha rätt att få information
om databankens innehåll beträffande honom eller henne (artikel 6).
Som huvudregel får endast medicinsk personal ta del av innehållet i
banken, och då endast sådana uppgifter som han eller hon behöver i
tjänsten. Den registrerade kan dock lämna samtycke till att annan får
del av materialet beträffande honom eller henne. Det är tillåtet att
koppla samman information om en viss individ från olika databanker,
under förutsättning att det sker för ändamål som hänger samman med
medicinsk behandling, hälsovård eller medicinsk forskning (artikel 5).

3.5

EU-stadgan

Den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
(förkortad EU-stadgan) skyddar bl.a. individers rätt till personlig
integritet. I samband med att Lissabonfördraget antogs den
1 december 2009 fick EU-stadgan direkt effekt. Detta följer av arti-
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kel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Därmed
blev stadgan rättsligt bindande för EU:s medlemsstater.
Stadgan uttrycker att var och en har rätt till fysisk och mental
integritet. Inom medicin och biologi ska i synnerhet den berörda
personens fria och informerade samtycke respekteras, på de villkor
som föreskrivs i lag (artikel 3). Var och en har rätt till respekt för sitt
privat- och familjeliv (artikel 7).
EU-stadgan föreskriver att var och en har rätt till skydd av de
personuppgifter som rör honom eller henne (artikel 8.1). Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval
av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter
som rör honom eller henne och att få rättelse av dem (artikel 7 och 8).
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Dataskyddsförordningen

4.1

Inledning

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I fortsättningen används förkortningen dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda
fysiska personerna grundläggande rättigheter och friheter, särskilt
deras rätt till skydd av personuppgifter. Ett övergripande syfte med
dataskyddsförordningen är att ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet för personuppgifter för att förbättra den inre marknadens funktion och öka enskildas kontroll över sina personuppgifter.
Dataskyddsförordningen började tillämpas i medlemsstaterna
den 25 maj 2018 och ersatte då den allmänna regleringen om behandling av personuppgifter inom EU som fanns i Europaparlamentets
och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter, förkortat dataskyddsdirektivet.
Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna i fråga om resultatet
men medlemsstaterna har frihet att själva bestämma på vilket sätt det
ska införlivas i den nationella lagstiftningen. En EU-förordning är
däremot bindande och direkt tillämplig i alla medlemsländer från och
med det datum då den träder i kraft (artikel 288 i EU-fördraget).
I svensk rätt hade dataskyddsdirektivet implementerats genom
personuppgiftslagen (1998:204). Dataskyddsförordningen är i egenskap av en EU-förordningen direkt tillämplig i medlemsstaterna.
Därför behövde medlemsstaterna inte vidta några särskilda författningsåtgärder för att förordningen skulle börja gälla. En annan sak
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är att dataskyddsförordningen möjliggör – och i vissa fall förutsätter
– att medlemsstaterna inför kompletterande nationella bestämmelser. I Sverige har generella kompletterande bestämmelser samlats i
dataskyddslagen, som trädde i kraft den 25 maj 2018 samtidigt som
dataskyddsförordningen började tillämpas.
Dataskyddsförordningen baseras till stor del på dataskyddsdirektivets struktur och innehåll men det har tillkommit några nyheter, som
en utökad informationsskyldighet till registrerade, administrativa
sanktionsavgifter och inrättandet av den Europeiska dataskyddsstyrelsen. I det följande görs en genomgång av dataskyddsförordningens
principer och krav med särskilt fokus på sådana bestämmelser som kan
ha relevans för behandling av personuppgifter inom vård och omsorg.

4.2

Dataskyddsförordningens syfte

Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd
av personuppgifter. Samtidigt syftar förordningen till att få till stånd
ett fritt flöde av personuppgifter inom EU som inte begränsas av
dataskyddsskäl (jfr artikel 1 punkt 2 och 3).
I skälen till dataskyddsförordningen anges att behandlingen av
personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till
skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet. Rättigheten
måste förstås utifrån sin kontext i samhället och vägas mot andra
grundläggande rättigheter utifrån en proportionalitetsbedömning
(skäl 4).
Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat
nya utmaningar när det gäller skyddet av personuppgifter. Omfattningen av insamling och delning av personuppgifter har ökat avsevärt. Tekniken gör det möjligt för både privata företag och offentliga
myndigheter att använda personuppgifter i sin verksamhet i en helt
ny omfattning. Samtidigt gör allt fler fysiska personer sina personliga uppgifter allmänt tillgängliga världen över. Tekniken har omvandlat både ekonomin och det sociala livet och bör ytterligare
underlätta för det fria flödet av personuppgifter inom unionen samt
överföringar utanför unionen. På samma gång behöver man säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter (skäl 6).
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Dataskyddsförordningens tillämpningsområde

Dataskyddsförordningen ska tillämpas på all helt eller delvis automatiserad (automatisk) behandling av personuppgifter. Detta gäller
oavsett om personuppgifterna finns i ett register eller inte. Dataskyddsförordningen ska dessutom tillämpas på manuell (icke-automatisk) behandling av personuppgifter som ingår i eller kommer att
ingå i ett register (artikel 2.1). Detta innebär t.ex. att dataskyddsförordningen gäller behandling av personuppgifter i löpande text i
en dator eller bilder på individer i skannade dokument. Dataskyddsförordningen har alltså ett brett tillämpningsområde.
Vissa behandlingar av personuppgifter är uttryckligen undantagna från tillämpningsområdet. Dataskyddsförordningen ska inte
tillämpas på behandlingar som utförs av en fysisk person och som är
av rent privat natur. Detsamma gäller behandlingar som sker inom
verksamhet som inte omfattas av EU-rätten (t.ex. försvar och nationell säkerhet), behandling som sker inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och behandling som sker inom brottsbekämpande verksamhet. (artikel 2.2).
Dataskyddsförordningen är tillämplig på verksamhet som bedrivs
av personuppgiftsansvariga som är etablerade i EU/EES, oavsett om
själva behandlingen utförs i EU eller inte (artikel 3.1).
Dataskyddsförordningen är även tillämplig på behandlingar som
utförs av personuppgiftsansvariga som inte är etablerade i EU/EES.
Då krävs det att behandlingen avser registrerade som befinner sig i
unionen. Dessutom ska behandlingen av personuppgifterna ha anknytning till
• utbjudande av varor eller tjänster till sådana registrerade i unionen
(led a), eller
• övervakning av de registrerades beteende så länge beteendet sker
inom EU (led b) (artikel 3.2).
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4.4

Definitioner

4.4.1

Personuppgifter

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (det är detta som avses med
begreppet registrerad) (artikel 4.1). Redan ordalydelsen tyder på att
en vid tolkning ska göras (”varje upplysning”).
Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer.
Andra upplysningar som identifierar en fysisk person kan vara
identifikationsnummer, lokaliseringsuppgift eller online-identifikator (t.ex. ip-adress). Information som är specifik för den fysiska
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska,
kulturella eller sociala identitet kan utgöra personuppgifter. Bilder
på och ljudupptagningar av individer kan vara personuppgifter, även
om inga namn nämns. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i
kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person.
Dataskyddsförordningen är tillämplig på pseudonymiserade uppgifter. Med pseudonymisering avses åtgärder som innebär att personuppgifterna inte längre direkt kan hänföras till en specifik registrerad
utan att kompletterande information används (artikel 4.5). Även om
man har kodat, krypterat eller på annat sätt pseudonymiserat uppgifterna är de personuppgifter i dataskyddsförordningens mening så
länge de kan hänföras till en identifierbar fysisk person med hjälp av
kompletterande uppgifter.
Av skäl 26 framgår följande.
För att avgöra om en fysisk person är identifierbar bör man beakta alla
hjälpmedel, som t.ex. utgallring, som, antingen av den personuppgiftsansvarige eller av en annan person, rimligen kan komma att användas för
att direkt eller indirekt identifiera den fysiska personen. För att fastställa om hjälpmedel med rimlig sannolikhet kan komma att användas
för att identifiera den fysiska personen bör man beakta samtliga objektiva faktorer, såsom kostnader och tidsåtgång för identifiering, med
beaktande av såväl tillgänglig teknik vid tidpunkten för behandlingen
som den tekniska utvecklingen.

Det krävs inte att den personuppgiftsansvarige själv förfogar över de
uppgifter som gör identifieringen möjlig. Krypterade uppgifter omfattas också av definitionen, så länge någon har tillgång till en krypteringsnyckel som kan göra uppgifterna läsbara och därmed identifiera individer.
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När det däremot gäller anonymiserade uppgifter är principerna i
dataskyddsförordningen inte tillämpliga. Med anonymiserade uppgifter avses uppgifter som inte ens med kompletterande information
kan hänföras till en viss individ. Någon koppling till individen ska
inte rimligen kunna skapas. Det innebär att dataskyddsförordningen
inte gäller vid behandling av anonymiserad information inom t.ex.
forskning eller för statistiska ändamål (skäl 26).
Uppgifter om avlidna fysiska personer utgör inte personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Definitionen omfattar alltså bara
levande fysiska personer, oavsett medborgarskap och hemvist
(skäl 14 och 27).
4.4.2

Behandling av personuppgifter

Begreppet behandling (av personuppgifter) omfattar alla åtgärder
som vidtas beträffande personuppgifter. Så snart personuppgifter på
något sätt hanteras – automatiserat eller manuellt, oberoende av teknik – är det fråga om behandling i dataskyddsförordningens mening.
Begreppet ska således tolkas extensivt. Följande åtgärder utgör
exempel på behandling av personuppgifter.
• Insamling
• Registrering
• Lagring
• Bearbetning
• Läsning
• Användning
• Utlämning genom överföring
• Spridning
• Radering
• Arkivering
• Förstöring
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Register

Med register avses en strukturerad samling av personuppgifter som
är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är
centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella
eller geografiska förhållanden (artikel 4.6). Genom att det räcker att
manuellt behandlade personuppgifter är avsedda att ingå i ett register
är dataskyddsförordningen tillämplig redan när personuppgifterna
samlas in.
EU-domstolen har i ett mål som gällde tolkningen av register enligt
dataskyddsdirektivet ansett att det räckte att information om en viss
person med lätthet i praktiken kunde sökas fram i samlingen (dom av
den 10 juli 2018, Jehovas vittnen, C-25/17, EU:C:2018:551, punkt 61).
Motsvarande får antas gälla enligt dataskyddsförordningen.
4.4.4

Den personuppgiftsansvarige

Dataskyddsförordningen definierar den personuppgiftsansvarige
enligt följande (artikel 4.7 d).
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat
organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och
medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen
för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för
hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas
nationella rätt.

Det avgörande rekvisitet är den som bestämmer ändamålen och medlen med behandlingen. Den som är personuppgiftsansvarig bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta
den faktiska behandlingen av personuppgifter till någon annan, men
personuppgiftsansvaret i sig kan aldrig överlåtas En personuppgiftsansvarig har per definition alltid bestämmanderätt över ändamålen
och medlen för behandlingen.
Datainspektionen1 har i fråga om motsvarande definition i personuppgiftslagen uttryckt sig så här (beslut 2010-07-02, dnr 686-2010, se
också t.ex. beslut 2012-04-18, dnr 811-2011).
1

Den 1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn och heter numera Integritetsskyddsmyndigheten.
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Vem som bestämmer över ändamålen avgörs genom en bedömning av
de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. Avgörande för denna
bedömning är bl.a. varför behandlingen utförs och vem som är initiativtagare till behandlingen. Att bestämma över medlen för behandlingen
avser främst att bestämma över de tekniska och organisatoriska medlen
för behandlingen, dvs. ”hur” behandlingen ska gå till, t.ex. vilka personuppgifter som ska behandlas, vilka tredje män som ska få tillgång till de
behandlade personuppgifter och när uppgifter ska raderas.

Förvaltningsrätten i Stockholm har godtagit Datainspektionens bedömning (dom 2013-10-14 i mål nr 9987-12).
Den personuppgiftsansvarige har ett skadeståndssanktionerat
ansvar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med
bestämmelserna i dataskyddsförordningen (artikel 82) och de eventuella kompletterande svenska dataskyddsbestämmelser som kan
gälla (7 kap. 1 § dataskyddslagen). Som huvudregel kan därför bara
fysiska personer, juridiska personer, utländska filialer och myndigheter betraktas som personuppgiftsansvariga. När en juridisk person
eller en myndighet bedriver en viss behandling av personuppgifter,
bör således den juridiska personen som sådan eller myndigheten som
sådan anses som personuppgiftsansvarig även om verksamheten i
Sverige bedrivs i filialer eller andra organisatoriska enheter.2
En medlemsstat har rätt att i sin nationella rätt precisera vem som är
personuppgiftsansvarig, t.ex. i en registerförfattning. Ett exempel där
personuppgiftsansvaret pekas ut i lag är patientdatalagen (2008:355),
förkortad PDL. Lagen, som tillämpas vid vårdgivares behandling av
personuppgifter inom hälso- och sjukvården, preciserar att en vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som vårdgivaren utför. Inom den allmänna hälso- och sjukvården
hos sjukvårdshuvudmännen är det den juridiska personen, dvs.
regionen eller kommunen, som är vårdgivare. Det är dock inte den
juridiska personen i sig som är personuppgiftsansvarig. Lagen anger
att i region och kommun är varje myndighet som bedriver hälso- och
sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför (2 kap. 6 § PDL). Det innebär att det
är den nämnd eller annan myndighet som utövar ledningen av eller
utför den faktiska hälso- och sjukvården (dvs. den myndighet som
de facto behandlar personuppgifterna) som pekas ut som person2

Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar, kommentaren till
artikel 4, JUNO version:1A.
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uppgiftsansvarig i patientdatalagen. Härmed avses exempelvis s.k.
beställar- och utförarnämnder i en region eller en kommun.3
När det gäller behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
finns särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, förkortad SoLPUF. Där anges att en kommunal myndighet
är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten som myndigheten utför (11 § SoLPUF).
Gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig
och personuppgiftsbiträde
Den som behandlar personuppgifter ansvarar antingen för behandlingen (personuppgiftsansvarig), eller utför behandlingen för den personuppgiftsansvariges räkning (personuppgiftsbiträde).
Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste
upprätta ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal sinsemellan. Avtalet
ska bl.a. innehålla tydliga instruktioner som föreskriver hur biträdet
får behandla personuppgifterna (jfr artikel 28).
I en del fall kan det vara svårt att bedöma på förhand vem som är
personuppgiftsansvarig för en viss behandling och vem som är biträde. Det är de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet som
är avgörande, dvs. vem eller vilka som faktiskt har bestämt över
behandlingen av personuppgifterna. Olika överenskommelser eller
avtalskonstruktioner kan visserligen beaktas vid bedömningen, men
det är de faktiska omständigheterna som i slutändan är avgörande.
Vem som är personuppgiftsansvarig för en viss behandling av personuppgifter är en fråga om fakta som alltid kan bli föremål för
bedömning, i sista hand av domstol.
Gemensamt personuppgiftsansvar
Av definitionen av den personuppgiftsansvarige framgår att flera aktörer kan vara personuppgiftsansvariga, jfr skrivningen […] som ensamt
eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen (jfr
artikel 4.7 d). Om flera aktörer är inblandade i samma eller närliggande
behandlingar av personuppgifter, måste det utredas vem eller vilka av
3

Prop. 2007/08:122 s. 50 och s. 230.
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dessa aktörer som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Det kan
då hända att flera aktörer anses gemensamt personuppgiftsansvariga.
Det finns en särskild bestämmelse i dataskyddsförordningen som
definierar vad som kännetecknar ett gemensamt personuppgiftsansvar (artikel 26).
1. Om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under öppna
former fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna
enligt denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den registrerades
rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla den information som avses i artiklarna 13 och 14, genom ett inbördes arrangemang,
såvida inte de personuppgiftsansvarigas respektive skyldigheter fastställs
genom unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som de personuppgiftsansvariga omfattas av. Inom ramen för arrangemanget får en
gemensam kontaktpunkt för de personuppgiftsansvariga utses.
2. Det arrangemang som avses i punkt 1 ska på lämpligt sätt återspegla
de gemensamt personuppgiftsansvarigas respektive roller och förhållanden gentemot registrerade. Det väsentliga innehållet i arrangemanget
ska göras tillgängligt för den registrerade.
3. Oavsett formerna för det arrangemang som avses i punkt 1 får den
registrerade utöva sina rättigheter enligt denna förordning med avseende på och emot var och en av de personuppgiftsansvariga.

Avgörande är om de faktiska omständigheterna är sådana att det i
praktiken är två eller fler personuppgiftsansvariga som gemensamt
fastställer ändamålen. Även i denna situation kan det uppstå svårigheter att avgöra om en aktör är exempelvis biträde eller ansvarig för
behandlingen. Den s.k. Artikel 29-gruppen har uttalat att graden av
självbestämmande och manöverutrymme i beslutsfattandet utgör
viktiga parametrar för att avgöra bestämmanderätten. Det viktigaste
måste vara att se till att efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna
och ansvaret för eventuella brott mot bestämmelserna är tydligt
fördelade. Detta gäller även i komplexa behandlingsmiljöer där olika
registeransvariga har del i behandlingen av personuppgifter, för att
undvika att skyddet av personuppgifter minskar.4
4

Artikel 29-gruppens yttrande 1/2010 om begreppen registeransvarig och registerförare
(WP 169), s. 13 och s. 22. Artikel 29-gruppen (på engelska Article 29 data protection working
party) är ett avvecklat rådgivande EU-organ som skulle se till att dataskyddsförordningen
respektive dataskyddsdirektivet tillämpades likformigt i hela EU. Den har ersatts av Europeiska dataskyddsstyrelsen men dessa yttranden kan fortfarande tjäna till vägledning.
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Vid gemensamt personuppgiftsansvar behöver de inblandade inte
skriva ett avtal, däremot ska de ”under öppna former fastställa sitt
respektive ansvar”. Det är något oklart vad som avses med detta.
Förmodligen ska den fastställda inbördes fördelningen av skyldigheterna göras tillgänglig för de registrerade, jämför andra punkten.
Det finns inget formkrav för hur parterna ska fastställa ansvaret, men
det är att rekommendera att det sker skriftligen.5 De gemensamt personuppgiftsansvariga är skyldiga att fastställa sitt respektive ansvar för
att fullgöra skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen. Om de
gemensamt personuppgiftsansvarigas respektive skyldigheter fastställs
genom EU-rätten eller en medlemsstats nationella rätt, behöver de inte
fastställa formerna.
En behandling som sker hos flera aktörer kan ibland utgöra ett utlämnande från en personuppgiftsansvarig till en annan (mottagande)
personuppgiftsansvarig. Den mottagande aktören är då ansvarig för de
behandlingar som denne utför efter överföringen. Man kan fråga sig
vem som är ansvarig för själva överföringen, som ju i sig är en behandling av personuppgifter. Det finns inget generellt svar att ge. I vissa fall
kan man tänka sig att utlämnande och mottagande aktör är gemensamt
personuppgiftsansvariga för den tekniska överföringen.
Ett praktiskt vanligt förekommenade exempel kan vara utlämnanden inom ramen för gemensamma databaser eller it-system inom
hälso- och sjukvården. Gränsdragningen är inte helt tydlig och i vissa
fall kan man ändå landa i bedömningen att endast en av aktörerna
utövar ansvar för överföringen som sådan. Så kan t.ex. vara fallet när
en myndighet bestämmer att ett bolag ska lämna ut vissa personuppgifter.
4.4.5

Samtycke

Ett samtycke är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett
uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne (artikel 4.11).
Med frivilligt menas att den registrerade har ett genuint fritt val
att medverka i behandlingen. Är situationen sådan att den registre5

Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar, kommentaren till artikel 26, JUNO version:1A.
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rade i praktiken inte kan avstå, kan samtycket inte gärna vara ”frivilligt”. Samtycke bör därför inte utgöra giltig rättslig grund för
behandling av personuppgifter om det råder betydande ojämlikhet
mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige. Detta gäller särskilt om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det därför är osannolikt att samtycket har lämnats frivilligt
när det gäller alla förhållanden som denna särskilda situation omfattar
(skäl 43). Datainspektionen har uttalat att bedömningen om ett samtycke har lämnats frivilligt inte bara ska ske utifrån vilken valfrihet
som råder, utan även vilket förhållande som föreligger mellan den
registrerade och den personuppgiftsansvarige. Utrymmet för ett frivilligt samtycke inom det offentliga området är därför begränsat.6
För att samtycket ska vara informerat, bör den registrerade känna
till åtminstone den personuppgiftsansvariges identitet och syftet
med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda
(skäl 42). Det är bara behandling av personuppgifter för det ändamål
som den registrerade blivit informerad om som samtycket kan avse.
Har den personuppgiftsansvarige informerat om att behandlingen av
personuppgifterna ska gå till på visst sätt, men denne senare önskar
göra på något annat sätt, måste ett nytt samtycke hämtas in.7
Datainspektionen har på personuppgiftslagens tid ansett att det
inte var tillräckligt att den registrerade generellt medgav att hälsouppgifter fick behandlas för att utveckla nya vårdbehandlingsformer
för vilka sjukdomar som helst8 eller att registrerade generellt samtyckte till “framtida forskning”9.
Om en behandling av personuppgifter grundar sig på samtycke,
ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har
samtyckt till behandlingen. Det krävs inte att samtycket är skriftligt,
men vid tvist har den personuppgiftsansvarige bevisbördan för att
samtycke lämnats. Den registrerade ska ha rätt att när som helst
kunna återkalla ett samtycke (artikel 7).

6

Datainspektionens beslut 2019-08-20, dnr DI-2019-2221.
Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar, kommentaren till
artikel 4, JUNO version:1A.
8
Datainspektionens beslut 2008-06-19, dnr 164-2008.
9
Datainspektionens beslut 2011-12-16, dnr 766-2011, jämför också beslut 2015-10-15,
dnr 1382-2014.
7
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Andra definitioner av intresse i dataskyddsförordningen

Artikel 4 i dataskyddsförordningen innehåller en rad definitioner av
olika begrepp. Utöver de grundläggande begreppen personuppgifter,
behandling och personuppgiftsansvar respektive personuppgiftsbiträde (se ovan) anges här några av definitionerna.
Profilering är varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet
för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.
Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas,
vare sig det är till tredje part eller inte; offentliga myndigheter som
kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt
uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser om dataskydd beroende på behandlingens syfte.
Personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt
röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
Genetiska uppgifter är alla personuppgifter som rör nedärvda eller
förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik
information om denna fysiska persons fysiologi eller hälsa och vilka
framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov från den
fysiska personen i fråga.
Biometriska uppgifter är personuppgifter som erhållits genom en
särskild teknisk behandling som rör en fysisk persons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken och som möjliggör eller
bekräftar identifieringen av denna fysiska person, såsom ansiktsbilder eller fingeravtrycksuppgifter.
Uppgifter om hälsa är personuppgifter som rör en fysisk persons
fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälsooch sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus.
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Grundläggande principer vid behandling
av personuppgifter

Dataskyddsförordningen kräver att personuppgifter bara behandlas
utifrån vissa grundläggande principer. Dessa principer finns i artikel 5 och gäller som ett ramverk vid all behandling av personuppgifter.
• Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i
förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet).
• De ska som huvudregel samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt
som är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning, även
kallad finalitetsprincipen).
• De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
• De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter
som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).
• Personuppgifterna får som huvudregel inte förvaras i en form
som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre
tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (lagringsminimering).
• De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för
personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten
behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).
Observera att det alltid är den personuppgiftsansvarige som ansvarar
för och ska kunna visa att principerna ovan efterlevs (ansvarsskyldighet). Principen om ansvarsskyldighet är en nyhet i dataskyddsförordningen i förhållande till tidigare reglering. Som ett led i den
personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet ska denna bl.a. genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel 35 i data-
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skyddsförordningen). Det är en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att göra en konsekvensbedömning före en behandling av
personuppgifter som sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Konsekvensbedömning avseende
dataskydd är ett verktyg för att säkerställa att den personuppgiftsansvarige följer dataskyddsförordningen.
4.5.1

Principen om ändamålsbegränsning
(finalitetsprincipen)

Principen innebär att personuppgifter bara får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare
behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Den
innebär vidare att den personuppgiftsansvarige under hela behandlingstiden måste hålla reda på för vilka ändamål varje personuppgift
har samlats in. Bestämmelsen gör det extra viktigt att tänka efter före
och att vid insamlingen av personuppgifterna ange alla de ändamål
för vilka man kan tänkas behöva använda de insamlade personuppgifterna.
Undantag från finalitetsprincipen får göras om den registrerade
har samtyckt till behandling för det nya ändamålet eller om behandlingen grundar sig på någon rättslig reglering (artikel 5.1 b och 6.4).
Av skäl 50 till dataskyddsförordningen framgår att vid sådan
vidarebehandling som inte hindras av finalitetsprincipen krävs det
inte någon annan separat rättslig grund än den med stöd av vilken
insamlingen av personuppgifter medgavs. Detta är en nyhet i förhållande till dataskyddsdirektivet. Om behandlingen är nödvändig för
att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i en myndighetsutövning, kan EU-rätten eller medlemsstaterna i sin nationella rätt närmare fastställa för vilka uppgifter och syften en behandling är tillåten.
4.5.2

Principen om uppgiftsminimering

Personuppgifter får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får dock lagras under längre perioder i den mån som
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personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1. Detta gäller under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som
krävs enligt dataskyddsförordningen genomförs för att säkerställa den
registrerades rättigheter och friheter.
4.5.3

Principen om integritet och konfidentialitet

Den som är personuppgiftsansvarig har ett ansvar att se till att
personuppgifter skyddas så att ingen obehörig kommer åt dem och
så att de inte används på ett otillåtet sätt. Principen är särskilt viktig
när det handlar om känsliga personuppgifter, exempelvis personuppgifter om hälsa som det ofta är fråga om i hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.

4.6

Rättsliga grunder för behandling
av personuppgifter

4.6.1

Inledning

Behandling av personuppgifter är endast tillåten om den stöder sig
på minst en av de rättsliga grunder som räknas upp i artikel 6.1 i
dataskyddsförordningen. Bestämmelsen räknar uttömmande upp de
rättsliga grunder som finns för att det över huvud taget ska vara
tillåtet att behandla personuppgifter.
• Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (led a).
• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den
registrerade innan ett sådant avtal ingås (led b).
• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
som åvilar den personuppgiftsansvarige (led c).
• Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan
fysisk person (led d).
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• Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (led e).
• Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om
inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter
och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter,
särskilt när den registrerade är ett barn (led f).
Led f gäller inte för behandling som utförs av offentliga myndigheter
när de fullgör sina uppgifter.
4.6.2

Arbetsuppgift av allmänt intresse

Vad som är ett allmänt intresse10 definieras inte i dataskyddsförordningen. Innebörden av begreppet allmänt intresse i dataskyddsförordningens mening har ännu inte närmare utvecklats av EU-domstolen i mål om behandling av personuppgifter. Det finns dock inget
som tyder på att begreppet allmänt intresse ska uppfattas mer
restriktivt enligt dataskyddsförordningen än enligt dataskyddsdirektivet. Dataskyddsutredningen har tvärtom ansett att mycket
talar för att begreppet allmänt intresse bör ha en vidare EU-rättslig
betydelse genom dataskyddsförordningen än det hittills har haft. 11
Regeringen har ansett att sådan verksamhet som en statlig eller
kommunal myndighet bedriver, inom ramen för sin befogenhet, är
av allmänt intresse. Det är därmed den rättsliga grunden i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen som vanligen bör tillämpas av
myndigheten.12
Rent språkligt torde begreppet allmänt intresse avse något som är
av intresse för eller berör många människor på ett bredare plan, i
motsats till ett särintresse eller ett enskilt intresse. Av skäl 45 följer
att allmänintresset inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, folkhälsa, socialt skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster.
Det framgår också att arkivändamål kan vara av allmänt intresse
(t.ex. artikel 5.1 b).
10

I detta sammanhang avses det EU-rättsliga begreppet allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen, inte begreppet allmänt intresse enligt kommunallagen.
11
SOU 2017:39 s. 123.
12
Prop. 2017/18:105 s. 57.
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Arbetsuppgiften av allmänt intresse respektive myndighetsutövningen ska ha stöd i tillämplig rättsordning, i praktiken i EU-rätten
eller den nationella rätten. Svenska myndigheters uppdrag och åligganden följer av författningar, regeringsbeslut och kommunala reglementen. Dessa är i sin tur antagna i enlighet med regeringsformens
bestämmelser om normgivningskompetens och kommunalt självstyre.
Regeringen anförde i förarbetena till dataskyddslagen att uppgift
av allmänt intresse måste ges en vid betydelse för att myndigheternas
verksamhet ska kunna fungera.13 Uttalanden i förarbeten, bestämmelsens syfte och den rättsliga kontexten i övrigt kan beaktas för att
avgöra om en arbetsuppgift eller myndighetsutövning följer av lag.
Det är alltså inte bara lagtextens ordalydelse som är av relevans för
att avgöra om något följer av lag.
Dataskyddsutredningen har bedömt att det med hänsyn till svensk
förvaltningstradition är rimligt att alla arbetsuppgifter som utförs av
statliga myndigheter i syfte att uppfylla ett uttryckligt uppdrag av
riksdag eller regering är av allmänt intresse. Även obligatoriska arbetsuppgifter som utförs av kommuner och regioner, till följd av deras
åligganden enligt lag eller förordning, bedöms av Dataskyddsutredningen vara av allmänt intresse i dataskyddsförordningens mening.14
Socialdataskyddsutredningen har konstaterat att det krävs en omfattande administration för att vidta åtgärder i syfte att tillhandahålla
de rättigheter som föreskrivs i de internationella rättighetsstadgorna. Att de ansvariga institutionerna kan administrera sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt är en förutsättning bl.a. för att det
ska gå att tillhandahålla en säker och trygg hälso- och sjukvård och
för att de sociala trygghetssystemen ska kunna fungera. Även den
administration som krävs för att tillhandahålla förmåner, vård och
andra rättigheter, får därmed anses ligga inom ramen både för vad
som är ett allmänt intresse och ett viktigt allmänt intresse15. Socialdataskyddsutredningen har också bedömt att det är ett allmänt
intresse att bedriva sådan verksamhet som ska finnas i enlighet med
internationella rättighetsstadgor, som omfattar alla medlemsstater i
EU, bl.a. hälso- och sjukvård, socialförsäkring och pensioner samt
sociala förmåner som tillhandahålls inom socialtjänsten.16
13

Prop. 2017/18:105 s. 56.
SOU 2017:39 s. 124.
15
Se nedan i avsnitt 4.8.3 om viktigt allmänt intresse, som ger stöd för att behandla känsliga
personuppgifter enligt artikel 9.2 g.
16
SOU 2017:66 s. 219 ff.
14
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Den kommunala kompetensen slås fast i kommunallagen
(2017:725) och anger de yttre ramarna för vad kommuner och regioner får ägna sig åt. De kommunala myndigheternas obligatoriska
arbetsuppgifter följer av lag. Åtgärder som myndigheterna vidtar i
syfte att utföra dessa arbetsuppgifter har därmed i sig en laglig grund,
som har offentliggjorts genom tydliga, precisa och förutsebara regler.
Den kommunala kompetensen som ges i kommunallagen syftar just
till att angelägenheter av allmänt intresse kan utföras. Kommuner och
regioner har – utöver sina obligatoriska arbetsuppgifter – en långtgående möjlighet att göra frivilliga åtaganden så länge principen om
allmänt intresse följs. Kommuner och regioner får driva t.ex. näringsverksamhet, men bara om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt invånarna.
Även sådana arbetsuppgifter torde ha ett allmänt intresse i dataskyddsförordningens mening.
Även privata aktörer kan utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse på uppdrag av en myndighet eller på eget initiativ. Bedömningen av om arbetsuppgiften är av allmänt intresse bör göras mot
bakgrund av verksamhetens syfte, oavsett om den faktiskt utförs i
myndighetens regi eller av någon annan.17 Som exempel på verksamheter med arbetsuppgifter av allmänt intresse kan nämnas hälso- och
sjukvård, skola, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, kommunikation och energiförsörjning. Flera av dessa
verksamheter har sina arbetsuppgifter fastställda i lag, t.ex. hälsooch sjukvården och skolan.
4.6.3

Nödvändighetskravet

Behandling av personuppgifter måste vara nödvändig för att fullgöra
en rättslig förpliktelse, utföra arbetsuppgiften av allmänt intresse
eller myndighetsutövningen (artikel 6.1c och e). Det måste därmed
finnas ett samband mellan behandlingen och arbetsuppgiften eller
myndighetsutövningen. Begreppet nödvändig ska inte tolkas så att
arbetsuppgiften eller myndighetsutövningen bara kan fullgöras på
just det valda sättet. Den metod som den personuppgiftsansvarige
väljer måste dock vara ändamålsenlig, effektiv och proportionerlig
och får därmed inte medföra ett onödigt intrång i enskildas privatliv.
17

Jfr prop. 2017/18:105 s. 58.
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I verksamheter med arbetsuppgifter av allmänt intresse eller myndighetsutövning, som har stöd i rättsordningen kan en mängd olika
sorters administrativa åtgärder behöva vidtas för att verksamheten ska
fungera. Det kan handla om åtgärder av varierande slag och som inte i
sig omfattas av någon särskild reglering i den nationella rättsordningen. Dessa åtgärder bör enligt förarbetena till dataskyddslagen ses
som arbetsuppgifter av allmänt intresse. Regeringen har för dessa fall
uttalat följande.18
Den specifika behandlingen måste vara nödvändig för ett ändamål som
i sin tur är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag. Om myndigheten inte fungerar kan den inte utföra sina fastställda
uppgifter. Behandling av personuppgifter som utförs som ett led i sådana administrativa åtgärder som är nödvändiga för myndighetens
förvaltning och funktion är därmed enligt regeringens uppfattning
rättsligt grundad i dataskyddsförordningens mening. Det krävs alltså
inte att de administrativa åtgärderna är fastställda i enlighet med svensk
rätt […]. Däremot måste de administrativa åtgärderna vara nödvändiga
för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter. Dessa uppgifter
måste vara fastställda i enlighet med gällande rätt, vilket de som framgår
ovan redan är.

4.6.4

Grunden måste vara fastställd i nationell rätt

Grunden för sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig
för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en rättslig
förpliktelse (artikel 6.1 c) eller utföra en arbetsuppgift av allmänt
intresse eller som ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e) måste
fastställas i nationell rätt eller EU-rätt (artikel 6.3).
Det innebär att det inte är möjligt att endast stödja sig på den
generella regleringen i dataskyddsförordningen vid sådan behandling. Dataskyddsutredningen har analyserat om det med anledning av
detta krav behöver införas generella nationella bestämmelser till stöd
för åtminstone den offentliga sektorns behandling av personuppgifter. Enligt Dataskyddsutredningens bedömning krävdes det inte
någon särskild reglering med anledning av dataskyddsförordningens
ikraftträdande. Däremot är förekomsten av reglering avgörande för
i vilken utsträckning personuppgiftsansvariga kan behandla personuppgifter på den grunden att det är nödvändigt för att uppfylla en
rättslig förpliktelse eller utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse
18

Prop. 2017/18:105 s. 61.
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eller som ett led i myndighetsutövning. Kravet på att grunden för
behandlingen ska vara fastställd i enlighet med unionsrätten eller den
nationella rätten utgör således ett villkor som måste vara uppfyllt för
att de lagliga grunderna för behandling av personuppgifter i artikel 6.1 c och e ska vara tillämpliga.19

4.7

Utlämnande av personuppgifter och förhållandet
till offentlighetsprincipen

Dataskyddsförordningen innehåller ingen definition av begreppet
utlämnande av personuppgifter. I likhet med begreppet allmänt intresse handlar det också här om ett EU-rättsligt begrepp. Utlämnandebegreppet är inte synonymt med utlämnande av uppgifter i
allmänna handlingar enligt svensk rätt, även om viss överlappning
finns. När en myndighet lämnar ut allmänna handlingar som innehåller personuppgifter, utgör själva utlämnandet en behandling av
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Samtidigt är det
fråga om ett utlämnande som sker med stöd av offentlighetsprincipen och de övriga principerna i tryckfrihetsförordningen.
Som tidigare nämnts ska något av villkoren i artikel 6.1 vara uppfyllt för att behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten.
Dataskyddsförordningen innehåller därutöver specialregler för vad
som kallas särskilda behandlingssituationer. Som särskilda behandlingssituationer räknas yttrande- och informationsfriheten samt allmänhetens tillgång till allmänna handlingar.
Dataskyddsförordningen föreskriver att medlemsstaterna i lag
ska förena rätten till integritet med yttrande- och informationsfriheten, inbegripet behandling som sker för journalistiska ändamål
eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande. Medlemsstaterna ska, för behandling som sker för journalistiska ändamål eller
för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande, fastställa undantag eller avvikelser från bl.a. de grundläggande principerna i artikel 6,
om dessa är nödvändiga för att förena rätten till integritet med
yttrande- och informationsfriheten (artikel 85).
En sådan bestämmelse har förts in i nationell rätt genom 1 kap. 7 §
dataskyddslagen som anger att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot
19

SOU 2017:39 s. 111.
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tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt samma bestämmelse ska vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen
och dataskyddslagen inte tillämpas vid behandling av personuppgifter
som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt
eller litterärt skapande.
Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet får lämnas ut av myndigheten i enlighet med EU-rätten eller
den medlemsstats nationella rätt som myndigheten eller det offentliga
organet omfattas av. Syftet är att jämka samman allmänhetens rätt att
få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 86).
Personuppgifter som finns i allmänna handlingar hos en myndighet,
får därmed lämnas ut i enlighet med medlemsstatens nationella rätt. Det
innebär att reglerna om utlämnande av allmänna handlingar med stöd
av offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen har företräde framför dataskyddsförordningen, enligt den nyss nämnda bestämmelsen i dataskyddslagen.

4.8

Känsliga personuppgifter

4.8.1

Förbudet att behandla känsliga personuppgifter
och möjligheten till undantag

Av artikel 9.1 i dataskyddsförordningen framgår att behandling av
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa
eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning
ska vara förbjuden.
De angivna kategorierna av personuppgifter benämns i artikeln
som särskilda kategorier av uppgifter, men kommer att i detta betänkande kallas känsliga personuppgifter.
Dataskyddsförordningens huvudregel om förbud mot behandling av känsliga personuppgifter har tillkommit eftersom dessa uppgifter anses vara särskilt skyddsvärda. Huvudregeln i dataskyddsförordningen är alltså att behandling av känsliga personuppgifter är
förbjuden. Huvudregeln kompletteras med ett antal undantag i
artikel 9.2. Om någon av förutsättningarna i den bestämmelsen är
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uppfylld, får behandling av känsliga personuppgifter trots allt ske.
Vissa av undantagen är direkt tillämpliga, medan andra kräver viss
reglering i den nationella lagstiftningen för att behandling av känsliga personuppgifter ska få ske.
4.8.2

Uppgifter om hälsa

Uppgifter om hälsa är personuppgifter som rör en fysisk persons
fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälsooch sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus
(artikel 4.15). En upplysning om att en person fått hälso- och sjukvårdstjänster rör dennes fysiska eller psykiska hälsa och kan dessutom ge information om personens hälsostatus. En upplysning om
att någon har besökt eller undersökts av en läkare med viss specialistkompetens eller tagit vissa prover ger inte i sig information om
personens hälsostatus. I skäl 63 exemplifieras uppgifter om hälsa
som uppgifter i läkarjournaler med t.ex. diagnoser, undersökningsresultat, bedömningar av behandlande läkare och eventuella vårdbehandlingar eller interventioner.
I skäl 35 utvecklas detta enligt följande.
Personuppgifter om hälsa bör innefatta alla de uppgifter som hänför sig
till en registrerad persons hälsotillstånd som ger information om den
registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska
hälsotillstånd. Detta inbegriper uppgifter om den fysiska personen som
insamlats i samband med registrering för eller tillhandahållande av
hälso- och sjukvårdstjänster till den fysiska personen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU, ett nummer, en symbol
eller ett kännetecken som den fysiska personen tilldelats för att identifiera denne för hälso- och sjukvårdsändamål, uppgifter som härrör från
tester eller undersökning av en kroppsdel eller kroppssubstans, däribland genetiska uppgifter och biologiska prov, och andra uppgifter om
exempelvis sjukdom, funktionshinder, sjukdomsrisk, sjukdomshistoria,
klinisk behandling eller den registrerades fysiologiska eller biomedicinska tillstånd, oberoende av källan, exempelvis från en läkare eller från
annan sjukvårdspersonal, ett sjukhus, en medicinteknisk produkt eller
ett diagnostiskt in vitro-test.

En stor del av sådana personuppgifter som används inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten kan sannolikt utgöra personuppgifter
om hälsa i dataskyddsförordningens mening och därmed också känsliga personuppgifter.

126

393
SOU 2021:4

Dataskyddsförordningen

Uppgifter som rör alla aspekter, såväl fysiska som psykiska, av en
persons hälsa är uppgifter om hälsa, om de ger information om
personens hälsostatus. Uppgifter om olika former av sjukligt missbruk av t.ex. droger lär som regel vara uppgifter om hälsa.20
Praxis från Datainspektionen och domstolar ger stöd för en tämligen vid tolkning av vad som är personuppgifter om hälsa.
Enligt Datainspektionen kunde till och med en uppgift om att
någon på grund av för hög alkoholkoncentration i sin utandningsluft
fått en signal om ett icke godkänt blåsprov vara en sådan personuppgift som rörde hälsa enligt personuppgiftslagen, i vart fall om den
utgjorde en indikation på alkoholmissbruk.21 Redan en uppgift om
resultat från ett alkoholtest eller en uppgift om att någon avböjt att
medverka i ett sådant test kunde utgöra en indikation på alkoholmissbruk och borde därför enligt Datainspektionen betraktas som
en uppgift som rörde hälsa enligt personuppgiftslagen.22 Datainspektionen har ansett att en uppgift om att någon har ett spelberoende eller spelmissbruk var en uppgift som rörde hälsa enligt personuppgiftslagen.23
Uppgifter om läkemedel och andra varor som förskrivits en
enskild har ansetts röra dennes hälsa enligt personuppgiftslagen.24
Färdtjänstutredningen ansåg att personuppgifter som indirekt rör
hälsotillstånd, t.ex. uppgift om behov av rullstol, ledarhund eller
andra hjälpmedel, utgjorde känsliga personuppgifter som rörde hälsa
enligt personuppgiftslagen.25 Också Datainspektionen har ansett att
en uppgift om att någon har ett handikapp var en uppgift som rörde
hälsa enligt personuppgiftslagen.26 I samma beslut kom Datainspektionen även fram till att redan en uppgift om att någon var registrerad som medlem i dåvarande De Handikappades Riksförbund, där
Datainspektionen antog att det stora flertalet medlemmar var funktionsnedsatta, skulle betraktas som en känslig personuppgift enligt
personuppgiftslagen.
All information som kan ge upplysning om att någon på grund av
sjukdom inte kan arbeta lär röra personens hälsa och ger information
20

Jämför SOU 1997:39 s. 131 f. och SOU 2002:18 s. 160.
Beslut 2011-01-12, dnr 500-2010.
Beslut 2014-01-23, dnr 52-2013.
23
Beslut 2015-10-15, dnr 1382-2014.
24
Prop. 2008/09:145 s. 305. Jfr Justitiekanslerns beslut 2008-06-23, dnr 7692-06-42.
25
SOU 2003:4 s. 56, 63 och 64 f. samt SOU 2003:87 s. 178 f.
26
Beslut 2008-10-15, dnr 1176-2008.
21
22
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om dennes hälsostatus (för sjuk för att arbeta), dvs. att det är fråga
om uppgifter om hälsa.
4.8.3

Undantag för att få behandla känsliga personuppgifter
inom vård och omsorg

Behandling av känsliga personuppgifter omgärdas av särskilda krav
som – utöver de grundläggande principer och krav på rättslig grund
som alltid gäller vid behandling av personuppgifter (artikel 5 och 6)
– måste vara uppfyllda för att de känsliga personuppgifterna ska få
behandlas.
När det gäller myndigheter som behandlar känsliga personuppgifter inom vård och socialtjänst är det något av nedanstående led i
artikel 9.2 i dataskyddsförordningen som torde vara aktuella som
stöd för att få behandla känsliga personuppgifter. Myndigheter kan
i regel inte använda samtycke som laglig grund för behandling av
personuppgifter. Därför är det inte heller aktuellt att använda led a
om samtycke som grund för att behandla känsliga personuppgifter
(se ovan under avsnitt 4.4.5).
• Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige
eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena
social trygghet och socialt skydd, i den omfattning detta är tillåtet
enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller ett
kollektivavtal som antagits med stöd av medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer den registrerades grundläggande rättigheter och intressen fastställs (led b).
• Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet,
vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd
och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för
att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och
intressen (led g).
• Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av
en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhanda-
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hållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och
av deras system, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal med yrkesverksamma på
hälsoområdet och under förutsättning att de villkor och skyddsåtgärder som avses i artikel 9.3 är uppfyllda (led h).
• Behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, såsom behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga
kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga och specifika åtgärder
för att skydda den registrerades rättigheter och friheter fastställs,
särskilt tystnadsplikt (led i).
Fullgörande av skyldigheter och rättigheter inom arbetsrätten
och på områdena social trygghet och socialt skydd (artikel 9.2 b)
Områdena social trygghet respektive socialt skydd är nya i förhållande
till dataskyddsdirektivet. Det framgår inte av artikeln eller av skälen
till dataskyddsförordningen vad områdena är avsedda att omfatta.
Begreppet social trygghet antyder att socialförsäkringen är tänkt att
vara en del av området. Dataskyddsutredningen gjorde bedömningen
att avsikten sannolikt är att reglera behandling som är nödvändig för
att arbetsgivare och arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer ska
kunna erbjuda eller förmedla pensioner och försäkringar med anknytning till den registrerades anställning eller yrkesliv, såsom tjänstepensioner och olika typer av gruppförsäkringar. Denna bedömning
gjordes mot bakgrund av det sammanhang där begreppen social trygghet och socialt skydd förekommer – att artikeln i övrigt avser skyldigheter och rättigheter inom arbetsrätten.27 Socialdataskyddsutredningen gjorde samma bedömning.28

27
28

SOU 2017:39 s. 169–171.
SOU 2017:66 s. 239.

129

396
Dataskyddsförordningen

SOU 2021:4

Viktigt allmänt intresse (artikel 9.2 g)
Det är svårt att på ett generellt plan definiera vad som skiljer ett
allmänt intresse från ett viktigt allmänt intresse. Ordalydelsen ger vid
handen att det krävs något ytterligare, en form av kvalificerat allmänt
intresse. Enligt regeringens bedömning i förarbetena till dataskyddslagen står det klart att verksamhet som innefattar myndighetsutövning utgör ett viktigt allmänt intresse. När det gäller myndigheters
behandling måste det enligt regeringen också anses utgöra ett viktigt
allmänt intresse att svenska myndigheter, även utanför området för
myndighetsutövning, kan bedriva den verksamhet som tydligt faller
inom ramen för deras befogenheter på ett korrekt, rättssäkert och
effektivt sätt.29
Det finns inget som tyder på att begreppet allmänt intresse ska
uppfattas mer restriktivt enligt dataskyddsförordningen än enligt
dataskyddsdirektivet. Detta innebär att när behandling av känsliga
personuppgifter tillåtits i en registerförfattning med stöd av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet har det redan, även om övervägandena
inte alltid framgår uttryckligen av förarbetena, bedömts att behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och
därmed också nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt
intresse enligt artikel 7 e i dataskyddsdirektivet. Socialdataskyddsutredningen ansåg att en behandling som regleras i en registerförfattning utan vidare kan stödjas på artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen som rättslig grund. Dessutom kan behandlingen, under förutsättning att proportionalitet och bestämmelser om skyddsåtgärder
iakttas, innefatta känsliga personuppgifter i samma utsträckning
som tidigare med stöd av artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen.30
Dataskyddsutredningen bedömde att det utöver detaljerad reglering
i registerförfattningar var möjligt att införa en generell reglering som
ger myndigheter möjlighet att behandla känsliga personuppgifter även
när det inte finns särskilt stöd i en registerlagstiftning. Med stöd av
artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen har därför undantag för
behandling av viktiga allmänna intressen förts in i dataskyddslagen.
En sådan bestämmelse har förts in i 3 kap. 3 § dataskyddslagen
och anger att känsliga personuppgifter får behandlas av en myndighet med stöd av artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning
29
30

Prop. 2017/18:105 s. 83.
SOU 2017:66 s. 221 f.
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• om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen
krävs enligt lag,
• om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende,
eller
• i annat fall, om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett
viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i
den registrerades personliga integritet.
I syfte att begränsa de integritetsrisker som den generella bestämmelsen medför, infördes i andra stycket i samma bestämmelse också
ett förbud för myndigheter att utföra sökningar i syfte att få fram
ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter.
Datainspektionen har prövat om 3 kap. 3 § dataskyddslagen kunde
tillämpas på en gymnasienämnds närvarokontroll av elever som innefattade känsliga personuppgifter. Närvarokontrollen skedde genom
att elevernas biometriska personuppgifter behandlades för ansiktsigenkänning via kamera. Datainspektionen konstaterade att närvarohantering är en omfattande och central uppgift i skolväsendet samt
att bestämmelsen om viktigt allmänt intresse inte är avsedd att
tillämpas slentrianmässigt i den löpande verksamheten. Gymnasienämnden behandlade känsliga personuppgifter genom kameraövervakning i elevernas vardagliga miljö. Detta var enligt Datainspektionen ett otillbörligt intrång i elevernas integritet. Eftersom syftet
med ansiktsigenkänningen var att identifiera elever, förutsatte närvarokontrollen dessutom otillåtna sökningar baserade på känsliga personuppgifter. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § dataskyddslagen och 9.2 g i
dataskyddsförordningen var därmed inte tillämpliga på behandlingen.31 Datainspektionens beslut överklagades till förvaltningsrätten, som gjorde samma bedömning som Datainspektionen.32

31

Datainspektionens beslut 2019-08-20, dnr DI-2019-2221.
Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2020-08-14 i mål nr 20577-19. Domen har överklagats
till kammarrätten, som har meddelat prövningstillstånd (Kammarrätten i Stockholms beslut
2020-12-11 i mål nr 5888-20).
32
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Hälso- och sjukvård samt social omsorg (led h)
I skäl 53 till dataskyddsförordningen klargörs att förvaltning av
tjänster för hälso- och sjukvård och social omsorg omfattar
behandling som utförs av förvaltningen och centrala nationella hälsovårdsmyndigheter av sådana uppgifter för syften som hör samman med
kvalitetskontroll, information om förvaltningen samt allmän nationell
och lokal tillsyn över hälso- och sjukvårdssystemet och systemet för
social omsorg och säkerställande av kontinuitet inom hälso- och sjukvård och social omsorg samt gränsöverskridande hälso- och sjukvård
eller hälsosäkerhet, syften som hör samman med övervakning samt varningssyften eller för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål som baseras
på unionsrätten eller på medlemsstaternas nationella rätt, vilka måste ha
ett syfte av allmänt intresse, samt studier som genomförs av allmänt
intresse på folkhälsoområdet.

Uppräkningen av syften lär i praktiken täcka nästan all behandling
av känsliga personuppgifter som förekommer inom hälso- och sjukvårdsområdet samt socialtjänsten.33
I Sverige är hälso- och sjukvården samt socialtjänsten reglerade i
lag på det sätt som krävs. Därtill har man i nationell rätt fört in en
bestämmelse i 3 kap. 5 § dataskyddslagen som ger ett rättsligt stöd
för att behandla känsliga personuppgifter med stöd av artikel 9.2 h,
om behandlingen är nödvändig för
• förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin,
• bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet,
• medicinska diagnoser,
• tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller behandling,
• social omsorg, eller
• förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, social omsorg samt
deras system.
Behandling får ske under förutsättning att kravet på tystnadsplikt som
följer av artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är uppfyllt. Inom hälsooch sjukvårdens och socialtjänstens områden gäller i Sverige som regel
33

Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar, kommentaren till
artikel 9, JUNO version:1A.
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tystnadsplikt, både i den offentliga sektorn, enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), och i den privata sektorn, enligt bl.a. patientsäkerhetslagen (2010:659) och 15 kap. socialtjänstlagen (2001:453).

4.9

Bestämmelser som ger rättigheter
till den registrerade

Den registrerade har enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen bl.a. rätt att vända sig till den personuppgiftsansvarige för att
få bekräftelse på om personuppgifter som rör honom eller henne
behandlas, ett s.k. registerutdrag. I registerutdraget ska den personuppgiftsansvarige ge den registrerade tillgång till personuppgifterna
samt lämna information om bl.a. ändamålen med behandlingen samt
de kategorier av personuppgifter som behandlingen omfattar (artikel 15). Den registrerade har även rätt att begära rättelse (artikel 16),
radering (artikel 17) och begränsning av behandling (artikel 18). Det
är dock möjligt att i medlemsstaternas nationella rätt införa bestämmelser som för vissa syften begränsar dessa rättigheter, under förutsättning att begränsningen sker med respekt för andemeningen i de
grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig
och proportionell åtgärd. En sådan begränsning får exempelvis ske i
syfte att säkerställa en medlemsstats nationella mål av generellt allmänt intresse, däribland folkhälsa och social trygghet.
Kapitel IV i dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för och ska kunna visa att principerna ovan efterlevs (principen om ansvarsskyldighet, artikel 24).
Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandling
som utförs under dennes ansvar (artikel 30). Om det inträffar en
personuppgiftsincident är den personuppgiftsansvarige skyldig att
utan onödigt dröjsmål anmäla denna till tillsynsmyndigheten (artikel 33). Den personuppgiftsansvarige är även skyldig att utnämna ett
dataskyddsombud under förutsättningar som närmare anges i dataskyddsförordningen (artikel 37).
I kapitel V finns bestämmelser som reglerar förutsättningarna för
att få överföra personuppgifter till ett tredje land eller till en internationell organisation. Sådana överföringar får endast ske under särskilda förutsättning som räknas upp i kapitlet. Det handlar t.ex. om
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att mottagaren kan säkerställa en adekvat skyddsnivå enligt ett särskilt beslut från Europeiska kommissionen eller att överföringen i
sig omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.
Kapitel VII innehåller bestämmelser om inrättandet av den Europeiska dataskyddsstyrelsen (artikel 68). Genom kapitel VIII infördes
bestämmelser om administrativa sanktionsavgifter (artikel 83). Möjligheten att påföra sanktionsavgifter vid överträdelser är en nyhet i
förhållande till dataskyddsdirektivet.
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Sekretess och tystnadsplikt

5.1

Kort bakgrund

Personal inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten kommer dagligen i kontakt med uppgifter som rör enskilda personer.
Många av uppgifterna rör hälsa och andra personliga förhållanden.
Det är därför av vikt att personer kan vända sig till vård och omsorg
i trygg förvissning om att deras uppgifter skyddas mot bl.a. obehörig
åtkomst. Tidigare har utredningen beskrivit dataskyddsförordningen och andra regelverk som syftar till att skydda enskildas personuppgifter (se kapitel 3 och 4). Därutöver finns bestämmelser om
sekretess och tystnadsplikt som också ger skydd mot spridning av
integritetskänsliga uppgifter. För det allmännas verksamhet finns
bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. Flera av sekretessreglerna skyddar uppgifter om personliga förhållanden. Sådana uppgifter torde i många fall samtidigt utgöra personuppgifter i dataskyddsförordningens mening.
I 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbestämmelse som innehåller en direkt koppling till regelverket om
dataskydd. Enligt den bestämmelsen gäller sekretess för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att
behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen. Bestämmelsen gäller när myndigheter lämnar ut personuppgifter, oavsett i vilket sammanhang personuppgifterna förekommer.
Det finns särskilda sekretessregler som tillämpas i verksamheter
som avser hälso- och sjukvård och socialtjänst. Bestämmelserna syftar till att skydda uppgifter om personers hälsa och andra personliga
förhållanden. I många fall rör det sig om sådana känsliga personuppgifter om hälsa som beskrivits i det föregående (se avsnitt 4.8.2).
I det följande beskrivs regelverket om sekretess och tystnadsplikt
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översiktligt, med fokus på regleringen om sekretess för personuppgifter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

5.2

Allmänt om sekretess och tystnadsplikt

Sekretess definieras som ett förbud att röja en uppgift, vare sig det
sker muntligen eller genom att lämna ut en allmän handling, eller på
annat sätt (3 kap. 1 § OSL). En sekretessbelagd uppgift får inte röjas
för enskilda eller för andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Förbudet
att röja uppgifter riktar sig både till myndigheten som sådan och till
dess personal (2 kap. 1 § OSL). Kommunala företag där kommuner
eller region utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, jämställs i
detta sammanhang med myndigheter (2 kap. 3 § OSL). För enskild
(icke offentlig) verksamhet finns bestämmelser som föreskriver tystnadsplikt inom olika verksamheter där man behandlar sådana personuppgifter som typiskt sett är av känslig natur. Exempelvis finns
bestämmelser i 6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) om tystnadsplikt för personal inom enskild hälso- och sjukvård. Syftet är att
personuppgifter inte ska få ett sämre skydd när de behandlas i enskild
verksamhet än när motsvarande hantering sker hos en myndighet.
Otillåtet röjande av en sekretessbelagd uppgift är straffsanktionerat
som brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Straffbestämmelsen avser både sådan tystnadsplikt som gäller offentliga
funktionärer enligt offentlighets- och sekretesslagen och sådana tystnadsplikter som gäller i enskild verksamhet och följer av andra författningar. Avgörande för straffansvar är att man obehörigen åsidosätter
en lagstadgad tystnadsplikt.
Ett röjande sker när uppgift eller allmän handling som omfattas
av sekretess lämnas ut eller uppgifterna berättas vidare. I förarbetena
till sekretesslagstiftningen betonas att bestämmelsen avser varje
form av röjande, oavsett på vilket sätt det sker.1 Syftet är att skydda
den sekretessbelagda uppgiften från att spridas utanför den aktuella
verksamheten.
Vid en sekretessprövning görs i princip en bedömning av den
skada eller det men (olägenhet) som uppstår om uppgifterna skulle
lämnas ut i det aktuella fallet. För att en person ska lida skada eller
1

Prop. 1979/80:2 Del A, s. 119 f.
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men krävs att uppgifterna är hänförliga till personen. Avidentifierade
uppgifter kan därför i princip lämnas ut utan hinder av sekretess.2
En grundprincip är att personen själv kan bestämma över de uppgifter som rör honom eller henne och därmed också kan välja att
efterge sekretessen (12 kap. 2 § OSL). Man kan följaktligen lämna
sitt samtycke till att en sekretesskyddad uppgift lämnas till annan
person eller myndighet. I sådana fall utgör utlämnandet inte ett
otillåtet röjande.

5.3

Sekretess gäller mellan myndigheter och mellan
självständiga verksamhetsgrenar

Av offentlighets- och sekretesslagen följer att sekretess gäller mellan
myndigheter. Nämnder inom en kommun eller region är att betrakta
som egna myndigheter. Tidigare fanns det i princip en kommunal
nämnd för varje verksamhetsområde. Införandet av den fria kommunala nämndorganisationen har inneburit att en kommun eller region
har möjlighet att dela in t.ex. hälso- och sjukvården på flera sektorer
som organisatoriskt hör till olika nämnder. Likaså kan en kommun
på motsvarande sätt välja att dela upp socialtjänstens arbetsuppgifter
på flera nämnder. Om en kommun eller en region av organisatoriska
skäl väljer att dela upp en verksamhet på t.ex. olika distriktsnämnder,
uppstår därför sekretessgränser mellan verksamheterna, trots att
verksamheterna tidigare ansetts utgöra en enhet från sekretessynpunkt.3
Sekretess råder också mellan olika verksamhetsgrenar inom en
myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till
varandra (8 kap. 2 § OSL). Det är inte helt lätt att avgöra när det finns
självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet. Problematiken
har bl.a. berörts i förarbetena till patientdatalagen (2008:355). Där
beskrivs svårigheterna med att klargöra var sekretessgränser går när
exempelvis hälso- och sjukvård respektive socialtjänst – som är olika
verksamhetsgrenar i offentlighets- och sekretesslagens mening –
bedrivs inom samma myndighet.4 I samma förarbeten uttalade regeringen att när det gäller sådan hälso- och sjukvård som lyder under
2

Prop. 1979/80:2 Del A s. 84.
Prop. 2007/08:126 s. 164 f.
4
Prop. 2007/08:126 s. 167 f.
3
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samma nämnd inom ett landsting eller en kommun utgör de en och
samma verksamhetsgren i sekretesslagstiftningens mening.5 Det
innebär att någon sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen inte behöver göras när uppgifter överförs mellan olika
vårdinrättningar, t.ex. från ett sjukhus till en vårdcentral, så länge
som dessa sorterar under samma nämnd.
Offentlighets- och sekretesslagen innehåller en sekretessbrytande bestämmelse som säger att sekretess inte hindrar att en uppgift
lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag
eller förordning (10 kap. 28 § OSL). Det är en generell regel som
medför att sekretessen mellan myndighet ger vika för uppgifter som
omfattas av uppgiftsskyldighet. Bestämmelsen är tillämplig både när
det gäller att lämna uppgifter mellan myndigheter och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet. Däremot är bestämmelsen inte tillämplig vid utlämnande till enskild
verksamhet.
Sekretess följer inte automatiskt med när en uppgift lämnas till en
annan myndighet. För att uppgiften ska omfattas av sekretess även
hos den mottagande myndigheten ska sekretess antingen följa av en
primär sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den mottagande
myndigheten, eller av en bestämmelse om överföring av sekretess.
Motsvarande gäller även om en myndighet har elektronisk tillgång till
en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet (7 kap. 2 §
OSL). Med elektronisk tillgång avses t.ex. sådan direktåtkomst till
journaluppgifter som sker inom hälso- och sjukvård genom sammanhållen journalföring. Det finns en särskild regel om överföring av
sekretess vid myndigheters direktåtkomst till andra myndigheters
upptagningar för automatiserad behandling (11 kap. 4 § OSL). Vid
direktåtkomst gäller alltså sekretessen hos ursprungsmyndigheten
även hos den mottagande myndigheten.

5.4

Sekretess och tystnadsplikt inom hälsooch sjukvården

Personuppgifter om hälsa och andra personliga förhållanden är av
naturliga skäl integritetskänsliga. Sekretess gäller inom hälso- och
sjukvården för uppgift om hälsotillstånd eller andra personliga för5

Prop. 2007/08:126 s. 163.
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hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
personen eller någon närstående lider men. Detsamma gäller i annan
medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och
åtgärder mot smittsamma sjukdomar (25 kap. 1 § OSL). Sekretessbestämmelsen är utformad med ett s.k. omvänt skaderekvisit vilket
innebär att presumtionen är att uppgifterna skyddas av sekretess.
Med uttrycket hälso- och sjukvård förstås först och främst den
öppna och slutna sjukvård som regleras i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30). Hit hör också den förebyggande medicinska hälsovården,
t.ex. den som bedrivs vid mödra- och barnavårdscentralerna och
inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården. Även tandvården
hör till hälso- och sjukvården.6
För personal inom enskild hälso- och sjukvård finns en lagstadgad tystnadsplikt i 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen. Där anges
bl.a. att den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården inte obehörigen får
röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en persons
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Begreppet ”personliga förhållanden” ska enligt offentlighets- och
sekretesslagens förarbeten tolkas utifrån vanligt språkbruk och kan
avse en mängd olika uppgifter. Allt från uppgifter om en psykisk
sjukdom till uppgifter om en enskilds adress och ekonomi omfattas.7
Av det sagda följer att i stort sett alla personuppgifter som förekommer i hälso- och sjukvårdens verksamhet omfattas av sekretess.

5.5

Sekretess och tystnadsplikt inom socialtjänsten

Uppgifter om enskilds personliga förhållanden i socialtjänsten skyddas i regel av stark sekretess När det gäller den offentligt utförda
socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller närstående lider men (26 kap. 1 § OSL).
Med socialtjänst förstås enligt samma bestämmelse huvudsakligen verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den sär6

Eva Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen, kommentaren till 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, JUNO version:21.
7
Prop. 1979/80:2 Del A, s. 84.
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skilda lagstiftningen om vård av unga och missbrukare utan samtycke samt verksamhet som i annat fall enligt lag bedrivs av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Begreppet ”personliga
förhållanden” ska ges motsvarande breda tolkning som gäller beträffande hälso- och sjukvårdssekretessen (jfr avsnitt 5.4). Allt från uppgifter om en psykisk sjukdom till uppgifter om en enskilds adress
och ekonomi omfattas följaktligen.8
Inom enskild verksamhet i socialtjänsten finns bestämmelser om
tystnadsplikt i 15 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen. Tystnadsplikten
innebär ett förbud för den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen att
obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas
personliga förhållanden. Motsvarande tystnadsplikt finns i 29 §
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS. Den som bryter mot bestämmelsen kan dömas för
brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.
Uppgiften får lämnas ut om det i det enskilda fallet finns grund
för att bryta sekretessen, t.ex. en uppgiftsskyldighet eller personens
samtycke, alternativt att en sekretessprövning resulterar i att uppgifterna kan lämnas ut.

5.6

Sekretessbrytande regler inom hälsooch sjukvård och socialtjänst

För att sekretesskyddade uppgifter ska få överföras mellan myndigheter krävs att det finns bestämmelser som bryter sekretessen mellan
myndigheterna. Som ovan nämnts finns en generell bestämmelse i
offentlighets- och sekretesslagen som bryter sekretessen när det
finns en lagstadgad uppgiftsskyldighet (se avsnitt 5.3). För hälsooch sjukvårdens del finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser
i 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess hindrar exempelvis inte att uppgift lämnas från myndighet som bedriver verksamhet som avses i 25 kap. 1 §, dvs. hälso- och sjukvård eller annan
medicinsk verksamhet, till en annan sådan myndighet i samma kommun eller region, dvs. som ingår i samma juridiska person (25 kap.
11 § punkt 1 och 2 OSL). Bestämmelsen gör det möjligt för en
region eller kommun att fritt organisera sin hälso- och sjukvård utan
8

Prop. 1979/80:2 Del A, s. 84.
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hänsyn till att sekretess i princip råder mellan myndigheter. Regeln
medför t.ex. ökade möjligheter till verksamhetsuppföljning inom en
region eller en kommun. Även kommunala företag är att jämställa
med myndigheter i detta sammanhang. Därmed är det tillåtet att
utan hinder av sekretess lämna uppgifter mellan ett kommunalt
bolag och den eller de nämnder i regionen som fullgör regionens
arbetsuppgifter när det gäller hälso- och sjukvård.9 Någon motsvarande bestämmelse finns inte på socialtjänstens område.
Hälso- och sjukvårdssekretess hindrar inte att uppgift om en person, som på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan
samtycka till utlämnandet, lämnas ut för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd (25 kap. 13 § OSL).
Under de förutsättningarna får en myndighet inom hälso- och sjukvården lämna ut uppgifterna till en annan sådan myndighet inom
hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten, eller till enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på socialtjänstens område. Bestämmelsen möjliggör ett uppgiftsutlämnande både inom sjukvården och
från sjukvården till socialtjänsten. Någon motsvarande bestämmelse
finns inte på socialtjänstens område. En myndighet inom socialtjänsten kan alltså inte under motsvarande förutsättningar lämna ut
uppgifter till andra myndigheter eller privata utförare inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
I 25 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som ger möjlighet till uppgiftslämnande
inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten i vissa situationer där
den stränga sekretessen för dessa verksamheter har ansetts försvåra
angeläget samarbete när man inte kan räkna med att få samtycke till
uppgiftslämnande. De fall som avses gäller barn eller ungdomar som
far illa, personer med missbruksproblem, patienter som vårdas enligt
lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård (LRV) samt väntade barn som behöver skydd
under graviditeten. Motsvarande sekretessbrytande bestämmelse
finns i 26 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen i fråga om sekretess till skydd för personer inom socialtjänsten. Bestämmelserna
möjliggör samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård om
vissa grupper av enskilda.

9

Eva Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen, kommentaren till 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen, JUNO version:21.
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Det finns en sekretessbrytande bestämmelse i 25 kap. 11 § punkt 3
offentlighets- och sekretesslagen som bryter hälso- och sjukvårdssekretessen när en uppgift lämnas till en myndighet som bedriver
hälso- och sjukvård eller till en enskild vårdgivare i ett system med
sammanhållen journalföring. En närmare genomgång av sekretess
för uppgift som ingår i system med sammanhållen journalföring i
hälso- och sjukvården görs i avsnitt 6.10. Det finns inga motsvarande
bestämmelser om elektronisk direktåtkomst mellan olika verksamheter inom socialtjänsten. Således finns inte några motsvarande
sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänstens verksamheter.
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6.1

Allmänt om patientdatalagen

Patientdatalagen (2008:355), förkortad PDL, reglerar vårdgivares
behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen
finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.
Patientdatalagen trädde i kraft 2008 och ersatte dåvarande patientjournallagen (1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister. I förarbetena till patientdatalagen angavs att en utgångspunkt med den
nya patientdatalagen var att underlätta hanteringen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samtidigt som patientsäkerheten
och patientens egen möjlighet till medverkan skulle stärkas. Regelverket anpassades för att på ett bättre sätt svara mot de nya möjligheter som fanns att utbyta patientinformation som lagrats elektroniskt. Ett uttalat syfte var också att underlätta informationsutbyte
mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och patient. Det betonades
samtidigt att skyddet för patientens integritet skulle vara första
prioritet.1
En av de stora nyheterna med patientdatalagen var möjligheten
till sammanhållen journalföring över vårdgivargränser som infördes i
6 kap. patientdatalagen. Sammanhållen journalföring gör det möjligt
för olika vårdgivare att genom elektronisk direktåtkomst utbyta
information om patienter. Patientdatalagen innehåller även grundläggande bestämmelser om s.k. inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verksamhet (4 kap. PDL). Därtill finns
bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal (3 kap. PDL)
och om nationella och regionala kvalitetsregister (7 kap. PDL).
Patientdatalagen är en ramlagstiftning, som anger vilka grundläggande principer som ska gälla för informationshanteringen avseende uppgifter om patienter inom all hälso- och sjukvård. Patient1
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datalagen syftar till att informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet
och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Samtidigt ska
personuppgifter utformas och i övrigt behandlas så att patienters och
övriga registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång
till dem (1 kap. 2 § PDL). Kompletterande och mer detaljerade
bestämmelser finns i patientdataförordningen (2008:360) och i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLFFS 2016:40).
I det följande görs en genomgång av de bestämmelser i patientdatalagen som är av särskilt intresse för utredningens uppdrag. Särskilt fokus läggs på bestämmelserna om direktåtkomst genom sammanhållen journalföring.

6.2

Patientdatalagens tillämpningsområde

Patientdatalagen är tillämplig på vårdgivares behandling av personuppgifter, oavsett om vården bedrivs i offentlig eller enskild regi.
Med offentlig vårdgivare avses statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för. Med privat vårdgivare avses
annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvård (1 kap. 3 § PDL). Vårdgivare definieras på motsvarande
sätt i patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL.
Begreppet hälso- och sjukvård i patientdatalagen omfattar verksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168),
lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen (1944:133)
om kastrering.
Patientdatalagen omfattar behandling av personuppgifter i all
individinriktad patientverksamhet som innefattar vård, undersökning eller behandling. Det betyder att även sådan individinriktad
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patientvård som inte ingår i begreppet hälso- och sjukvård enligt
hälso- och sjukvårdslagen omfattas av patientdatalagen.2 Patientdatalagen är däremot inte tillämplig på den behandling av personuppgifter som förekommer hos myndigheter som visserligen agerar
inom hälso- och sjukvårdssektorn men som inte bedriver individinriktad patientvård, såsom Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Även
verksamhet vid sjukvårdshuvudmännens läkemedelskommittéer och
patientnämnder faller utanför patientdatalagens tillämpningsområde.
Medicinsk forskning omfattas inte heller av patientdatalagens regelverk. Undantaget är patientnära eller klinisk forskning hos en vårdgivare som innefattar journalföring eller annan dokumentation som
hör till vården. Behandling av personuppgifter i den rent administrativa verksamheten hos en vårdgivare faller också utanför patientdatalagens tillämpningsområde.3 Behandling av personuppgifter i
verksamhet som faller utanför patientdatalagen regleras av dataskyddsförordningen, dataskyddslagen eller annan registerförfattning.
Patientdatalagen tillämpas på all helt eller delvis automatiserad
behandling av personuppgifter samt manuell behandling av personuppgifter som ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Regleringen är således inte
begränsad till särskilda datoriserade register, databaser eller andra
elektroniska uppgiftssamlingar inom hälso- och sjukvården.4

6.3

Patientdatalagens förhållande
till dataskyddsförordningen

Som tidigare nämnts är dataskyddsförordningen direkt tillämplig i
varje medlemsstat och har företräde framför nationell lagstiftning.
Dataskyddsförordningen ger dock utrymme för kompletterande
nationella bestämmelser av olika slag. Patientdatalagen är en sådan
registerförfattning vars bestämmelser utgör en kompletterande nationell reglering på hälso- och sjukvårdens område. I patientdatalagen har
2

I 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen definieras begreppet hälso- och sjukvård som åtgärder
för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter, och
omhändertagande av avlidna. Hälso- och sjukvårdslagen omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen.
3
Prop. 2007/08:126 s. 49 ff. och 222.
4
Prop. 2007/08:126 s. 48.
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man tagit in en upplysning om att patientdatalagen kompletterar dataskyddsförordningen (1 kap. 4 § PDL). Patientdatalagen innehåller
bestämmelser som särskilt gäller för vårdgivares behandling av patientuppgifter i förhållande till annan behandling av personuppgifter.
Inför att dataskyddsförordningen skulle börja tillämpas i Sverige
gjorde Socialdataskyddsutredningen en översyn av registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Socialdataskyddsutredningens slutsats var att bestämmelser i registerförfattningar som
reglerar vilka typer av behandlingar och uppgifter författningen ska
tillämpas på inte behövde ändras med anledning av dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ledde alltså inte till någon ändring av
patientdatalagens tillämpningsområde.5

6.4

Tillåtna ändamål för behandling enligt
2 kap. 4 § patientdatalagen

6.4.1

Inledning

Stora delar av hälso- och sjukvårdens behandling av personuppgifter
rör integritetskänsliga uppgifter. Grundprincipen är att aktörer
inom hälso- och sjukvården får behandla sådana personuppgifter
utan personens samtycke. I samband med att patientdatalagen infördes ansågs det därför av principiella skäl viktigt att uttryckligen och
så uttömmande som möjligt reglera för vilka ändamål personuppgifter får behandlas i patientdatalagen. Syftet med ändamålsbestämningen i patientdatalagen är att ange en yttersta ram för när personuppgifter får samlas in och behandlas. En och samma behandling av
personuppgifter kan ske för mer än ett ändamål. Särskilt gäller detta
i sådana stora elektroniska informationssystem som integrerar en
mängd olika funktioner.6
Patientdatalagens ändamålbestämning anger att personuppgifter
får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för något
av följande ändamål (2 kap. 4 § PDL).7

5

SOU 2017:66 s. 208 f. och 317 f.
Prop. 2007/08:126 s. 56 f.
7
Observera att 7 kap. patientdatalagen innehåller särskilda bestämmelser om ändamål med
behandling av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister, se avsnitt 6.11.
6
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• Att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan
dokumentation som behövs i och för vården av patienter (p 1),
• Administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i
enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall (p 2),
• Att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning
eller annan författning (p 3),
• Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheten (p 4),
• Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn
av verksamheten (p 5), eller
• Att framställa statistik om hälso- och sjukvården (p 6).
6.4.2

Vårddokumentation (2 kap. 4 § 1 och 2 PDL)

De ändamål som anges i punkterna 1 och 2 kan beskrivas som vårddokumentation. Att ändamålen tas upp i två punkter och inte i en
enda har ingen saklig betydelse. Båda punkterna tar sikte på den
individinriktade patientverksamheten. En viktig bas i denna informationshantering är patientjournalhanteringen och den administration som behövs av patientvården. Med administration i punkten 2
avses såväl patientrelaterad ekonomiadministration som annan
administration som behövs för eller föranleds av vård i enskilda fall.8
6.4.3

Annan dokumentation (2 kap. 4 § 3 PDL)

Punkten 3 avser annan dokumentation än vårddokumentation som
hälso- och sjukvården är skyldig att utföra. Det finns t.ex. en rad
författningar som föreskriver att hälso- och sjukvården ska lämna ut
uppgifter till olika myndigheter. I allmänhet rör det sig här om utlämnande av uppgifter som primärt har samlats in som vårddokumentation. Uppgifterna kan då normalt tillhandahållas utan någon
föregående bearbetning av dem (”återanvändning”). Ibland kan
emellertid uppgiftsskyldigheten förutsätta en viss särskild personuppgiftsbehandling där dokumentationen utformas utifrån hur upp8
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giftsskyldigheten ska fullgöras. I sådana fall är det inte fråga om en
ren ”återanvändning” av redan insamlade personuppgifter. Personuppgiftsbehandling av det slaget kan bli aktuell exempelvis då en
myndighet inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla misstanke om att ett barn far illa enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.
6.4.4

Kvalitetssäkring (2 kap. 4 § 4 PDL)

Kravet på hälso- och sjukvården att kvalitetssäkra framgår av 31 §
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), som föreskriver att kvaliteten
inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I 16 § tandvårdslagen (1985:125) finns en motsvarande bestämmelse om kvalitetssäkring. Detta ändamål ger lagstöd för behandling av personuppgifter inom vad som brukar kallas
systematiskt kvalitetsarbete. Lydelsen har en direkt koppling till
vårdgivares skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att aktivt
arbeta med verksamhets- och kvalitetsutveckling (jfr formuleringen
att ”kvaliteten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras” i 5 kap. 4 § HSL).
Att kvalitetssäkring tas upp som en särskild punkt beror bl.a. på
den centrala roll som kvalitetssäkringsarbetet har inom hälso- och
sjukvården. Kvalitetssäkringsarbete kan ske i många former och med
olika metoder. En speciell form är verksamheten med hälso- och
sjukvårdens kvalitetsregister.9
I förarbetena till bestämmelsen anges att användning av modern
informationsteknik avsevärt förbättrat möjligheterna att arbeta med
kvalitetssäkring. I huvudsak rör det sig om att personuppgifter som
samlats in och behandlas för det primära ändamålet vårddokumentation, men det förekommer också behandling av personuppgifter
för det primära ändamålet kvalitetssäkring. Ibland är denna uppgiftsinsamling integrerad med det individinriktade arbetet. Det kan därför vara svårt att i praktiken avgöra vad som är det övergripande
syftet med en viss behandling av personuppgifter. Det ansågs dock
inte vara något problem att ändamålen ibland är överlappande, så
länge som den personuppgiftsansvarige är klar över och tydlig med

9

Prop. 2007/08:126 s. 228.
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för vilka olika ändamål behandlingen av personuppgifter genom insamling sker.10
6.4.5

Administration m.m. (2 kap. 4 § 5 PDL)

I punkten 5 avses administration och planering på ett mer övergripande plan än vad som avses med den patientadministration som
omfattas av ändamålet vårddokumentation (punkterna 1 och 2).
Punkten 5 gör det möjligt för hälso- och sjukvården att bedriva
verksamhetsuppföljning med individuppgifter. Med utvärdering
avses analys och värdering av kvalitet, effektivitet och resultat av en
verksamhet i förhållande till de mål som bestämts för denna. Personuppgiftsbehandling får också förekomma för att vårdgivaren ska
kunna bedriva tillsyn av sin verksamhet.11
6.4.6

Statistik (2 kap. 4 § 6 PDL)

Enligt punkten 6 får personuppgifter behandlas för statistikändamål.
Med detta menas inte s.k. verksamhetsstatistik, som ryms inom ändamålet i punkten 5, utan annan statistik. Exempel är sådan statistik som
regionerna tar fram för att informera befolkningen om hälso- och
sjukvårdsverksamheten. Det är tillåtet att samköra personuppgifter i
olika register eller datasystem inom hälso- och sjukvården, om samkörningen sker för något eller några av de ändamål som anges i paragrafen. Detsamma gäller om samkörningen sker för ändamål som inte
är oförenliga med dessa ändamål.
6.4.7

Principen om ändamålsbegränsning
(finalitetsprincipen, 2 kap. 5 § PDL)

Finalitetsprincipen följer av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen
och innebär att personuppgifter som har samlats för att behandlas
för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål inte får
behandlas även för andra, nya ändamål, om dessa är oförenliga med
de ursprungliga ändamålen. Principen hindrar inte att insamlade
10
11

Prop. 2007/08:156 s. 57 f.
Prop. 2007/08:126 s. 228 f.
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personuppgifter får behandlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, eftersom sådana ändamål per definition inte ska
anses vara oförenliga med de ursprungliga insamlingsändamålen.12
En motsvarighet till finalitetsprincipen har tagits in i 2 kap. 5 §
patientdatalagen. Där klargörs att personuppgifter som behandlas
enligt 2 kap. 4 § patientdatalagen även får behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt
som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades
in. Uppräkningen i 2 kap. 4 § patientdatalagen är därför inte en helt
uttömmande beskrivning av för vilka ändamål vårdgivare får
behandla personuppgifter.
Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 2 kap.
4 § patientdatalagen får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.
6.4.8

Den enskildes inställning till behandling av
personuppgifter

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt patientdatalagen får utföras även om den enskilde motsätter sig den (2 kap. 3 §
PDL). Det gäller dock inte i de fall som anges i 4 kap. 4 §, 6 kap. och
7 kap. 2 § eller om något annat framgår av annan lag eller förordning.
• I 4 kap. 4 § patientdatalagen finns bestämmelser om att en patient
har möjlighet att begränsa hälso- och sjukvårdspersonalens elektroniska åtkomst till uppgifter om patienten.
• Av 6 kap. patientdatalagen framgår att en patient på olika sätt kan
bestämma huruvida uppgifter om denne ska vara tillgängliga vid
sammanhållen journalföring.
• I 7 kap. 2 § patientdatalagen föreskrivs att en patient kan motsätta sig att uppgifter om patienten behandlas i ett nationellt eller
regionalt kvalitetsregister.

12

Prop. 2007/08:126 s. 60. Finalitetsprincipen kommer till uttryck i dataskyddsförordningen,
se närmare beskrivning ovan under avsnitt 4.5.1.
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Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt patientdatalagen får ändå ske, om den enskilde lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen. Paragrafen kan sägas ge uttryck för principen att en enskilds uttryckliga samtycke till en viss behandling av
personuppgifter normalt ska respekteras.13 Det gäller dock inte i de
fall som anges i 6 kap. 5 § patientdatalagen. Enligt den bestämmelsen
får en vårdgivare inte behandla en annan vårdgivares uppgifter om en
patient i systemet med sammanhållen journalföring under andra förutsättningar än dem som anges i 3 och 4 §§ även om patienten
uttryckligen samtycker till det. När det gäller sammanhållen journalföring har man således gjort ett undantag från principen att en
persons samtycke normalt ska respekteras.
Man kan fråga sig hur bestämmelsen i 2 kap. 3 § patientdatalagen
är förenlig med skrivningarna i dataskyddsförordningen om att samtycke inte är en tillåten grund för behandling av personuppgifter i de
fall då det råder betydande ojämlikhet mellan parterna, särskilt då
den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet (jfr skäl 43 i
dataskyddsförordningen).
Socialdataskyddsutredningen bedömde vid sin genomgång av
registerförfattningars förenlighet med dataskyddsförordningen att
bestämmelsen i 2 kap. 3 § om samtycke kan behållas. Utredningen
ansåg att i de fall det finns bestämmelser om samtycke i registerförfattningar, har lagstiftaren tidigare gjort en avvägning och bedömt att det är lämpligt för en myndighet eller någon annan aktör
att grunda en behandling av personuppgifter i ett särskilt fall på ett
giltigt samtycke.14 Även regeringen ansåg att bestämmelsen kan behållas, och framhöll att även en myndighet har utrymme för samtycke som rättslig grund t.ex. om den registrerade har fri valmöjlighet eller utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke, jfr
slutet av skäl 42 dataskyddsförordningen.15 Detta stämmer väl med
hälso- och sjukvårdslagens grundsats att all vård är frivillig och inte
kan tvingas på någon (här bortses från viss tvångslagstiftning).
Regleringen i 2 kap. 3 § patientdatalagen får därmed – baserat på
Socialdataskyddsutredningens och regeringens uttalanden – anses utgöra ett undantag från skrivningen i skäl 43 dataskyddsförordningen.16
13

Prop. 2007/07:126 s. 227.
SOU 2017:66 s. 230.
15
Prop. 2017/18:171 s. 87 f.
16
Manólis Nymark, Patientdatalagen,kommentaren till 2 kap. 3 §, JUNO version:1C.
14

151

418
Patientdatalagen

6.5

SOU 2021:4

Vårdgivares personuppgiftsansvar enligt
patientdatalagen

I patientdatalagen finns en bestämmelse som slår fast att vårdgivaren
är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som vårdgivaren utför. I region och kommun är varje myndighet
som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som myndigheten utför (2 kap. 6 §
första stycket PDL). Regleringen kan ses som ett utflöde av den
grundläggande principen i dataskyddsförordningen att den som
bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter
är personuppgiftsansvarig.
En vårdgivare som använder sig av direktåtkomst och bereder sig
tillgång till personuppgifter hos andra vårdgivare för att söka efter
eller läsa vårddokumentation blir personuppgiftsansvarig för den
personuppgiftsbehandling som detta innebär (2 kap. 6 § andra
stycket PDL). Detta hänger samman med att begreppet behandling
av personuppgifter infattar alla åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter. Vid hantering av personuppgifter i elektronisk form
omfattas därmed varje åtgärd som vidtas av vårdgivaren i fråga om en
personuppgift, även att endast ha sådan åtkomst som avses med
direktåtkomst. Bestämmelsen har förts in som ett klargörande av
principen i 2 kap. 6 § första stycket patientdatalagen.17 Den har
betydelse främst i fråga om sådan åtkomst som förekommer vid
sammanhållen journalföring, se nedan under avsnitt 6.6.2.
Vem eller vilka som är personuppgiftsansvariga vid samverkan
mellan olika vårdgivare kan vara komplicerat att avgöra. Frågan har
blivit allt mer aktuell, eftersom samarbeten mellan vårdgivare och
andra aktörer ökar och den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter att digitalt dela information kring patienter. I dataskyddsförordningen finns en allmän bestämmelse om vad som kännetecknar
ett gemensamt personuppgiftsansvar (artikel 26 i dataskyddsförordningen, se närmare under avsnitt 4.4.4). Förutom klargörandet om
personuppgiftsansvaret vid direktåtkomst innehåller patientdatalagen
inga närmare bestämmelser om personuppgiftsansvaret vid samverkan
mellan flera olika vårdgivare.
Patientdatautredningen uppmärksammade frågan och reflekterade särskilt över vad som borde gälla när flera vårdgivare samverkar
17

Prop. 2007/08:126 s. 61 f. och 230.
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i system med sammanhållen journalföring. Utredningen konstaterade att det visserligen kan finnas skäl från integritetsskyddssynpunkt att peka ut vem som ska vara personuppgiftsansvarig. Det
bedömdes dock som både olämpligt och omöjligt med hänsyn till de
faktiska omständigheter och skiftande samarbetsformer som förekommer. Utredningen föreslog i stället att regleringen skulle ta sin
utgångspunkt i att det vid sammanhållen journalföring är den som
faktiskt har möjlighet att påverka om och hur en enskild behandling
av personuppgifter ska företas, som bör vara personuppgiftsansvarig
för den behandlingen. Vidare anförde utredningen att patientdatalagens allmänna bestämmelse om personuppgiftsansvar innebär att
den vårdgivare som gör en personuppgift tillgänglig för andra genom
att uppgiften dokumenteras utan att spärras, har personuppgiftsansvaret för att tillgängliggörandet sker på ett lagligt sätt. I ansvaret
ingår således att se till att patienten ges sådan information om den
sammanhållna journalföringen så att han eller hon kan ta ställning
till en eventuell spärrning. Personuppgiftsansvaret omfattar även
den fortsatta lagringen och det tillgängliggörande som sker därefter.
Den vårdgivare som använder sin direktåtkomst och bereder sig
tillgång till andra vårdgivares uppgifter för att söka efter och läsa
vårddokumentation, blir som nämnts personuppgiftsansvarig för
den personuppgiftsbehandling som detta innebär.18

6.6

Elektroniska former för att lämna ut
personuppgifter

6.6.1

Inledning

Personuppgifter kan lämnas ut på olika sätt. Traditionellt har utlämnanden av patientuppgifter från en vårdgivare vanligen skett på
papper, t.ex. via kopia av pappersjournal eller utskrift från dator. Till
följd av den tekniska utvecklingen har det blivit allt vanligare att
utlämnanden sker i elektronisk form. Det kan exempelvis ske via
mejl, lagring på usb-minne, direktöverföring från ett datorsystem till
ett annat eller att en mottagare får elektronisk tillgång till den
utlämnande aktörens it-system. Informationsutbyten mellan myndigheter sker i dag vanligen elektroniskt genom en fråga-svar-funk18

SOU 2006:82 s. 339 f.
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tion. Den tekniska utvecklingen kommer sannolikt leda till att det
utvecklas ytterligare former för att överföra uppgifter i elektronisk
form.
Det är värt att notera att alla former för att lämna ut personuppgifter, elektroniska eller inte, utgör behandling av personuppgifter i
dataskyddsförordningens mening. Dataskyddsförordningen gör i
princip ingen åtskillnad mellan om utlämnandet av behandlade personuppgifter sker elektroniskt, manuellt på papper eller muntligt.
Skyddet för fysiska personer ska vara detsamma, oberoende vilken
teknik som används, och den personuppgiftsansvarige ska använda
lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att säkerställa
detta (jfr skäl 15 och artikel 5.1 f i dataskyddsförordningen).
Registerförfattningar innehåller ofta bestämmelser som närmare
preciserar formen för hur utlämnanden i elektronisk form får gå till.
Motivet för att reglera sättet för utlämnandet är att själva den elektroniska formen kan medföra risker för otillbörliga integritetsintrång.
Man har också ansett att mottagaren har större möjligheter att
bearbeta den digitala informationen än om utlämnandet skett på
papper.19 I registerförfattningar används olika begrepp för att beskriva
elektroniska utlämnanden av personuppgifter. Följande begrepp
används exempelvis i patientdatalagen.
• Utlämnande på medium för automatiserad behandling
• Elektronisk åtkomst
• Direktåtkomst
Begreppsbildningen är inte entydig och det saknas legaldefinitioner
för begreppen. Det finns dock viktiga distinktioner mellan begreppen
som bl.a. handlar om vilken sorts sekretessprövning den utlämnande
myndighet har att göra och i vilken mån mottagaren har möjlighet att
självständigt bereda sig tillgång till uppgifterna. Nedan görs en översiktlig genomgång av begreppen direktåtkomst, elektronisk åtkomst
och utlämnande på medium för automatiserad behandling.

19

Prop. 2007/98:126 s 73.
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Direktåtkomst

Enligt förarbetena till patientdatalagen är direktåtkomst en viss form
av elektroniskt utlämnande till en extern mottagare. Den som är
ansvarig för informationen har inte kontroll över vilka uppgifter som
en mottagare vid ett visst tillfälle tar del av (automatiserad tillgång)
och mottagaren av informationen kan inte påverka innehållet i det
informationssystem som informationen lämnas ut från.20 Ett annat
sätt att uttrycka det är att den som behöver ta del av informationen
kan bereda sig åtkomst på eget initiativ. Personuppgifterna finns
potentiellt tillgängliga för den som önskar ta del dem, utan att den
som gjort uppgifterna tillgängliga behöver fatta något formellt
beslut om utlämnande i det enskilda fallet.21
Vid direktåtkomst anses de uppgifter som omfattas av åtkomsten
och finns potentiellt tillgängliga för andra vara utlämnande i tryckfrihetsförordningens mening redan genom att åtkomst medges.22
Detta avviker från ett traditionellt utlämnande av allmänna handlingar som förutsätter att en sekretessprövning görs i det enskilda
fallet innan uppgifterna lämnas ut.
Bestämmelser som bara medger direktåtkomst har inte i sig
sekretessbrytande effekt utan de måste kombineras med särskilda
sekretessbrytande regler om direktåtkomsten ska omfatta sådana
uppgifter som det kan gälla sekretess för. Sådana bestämmelser har
tagits in i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förkortad
OSL, se avsnitt 5.6. Det finns också en särskild regel om överföring
av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen vid myndigheters
direktåtkomst till andra myndigheters upptagningar för automatiserad behandling (se 11 kap. 4 § OSL).
Direktåtkomst inom hälso- och sjukvården anses vara en särskilt
integritetskänslig form av elektroniskt utlämnande av personuppgifter.23 Det har därför angetts i patientdatalagen att utlämnanden genom direktåtkomst bara får ske i den utsträckning som
medges i lag eller förordning (5 kap. 4 § PDL). Något motsvarande
krav på att direktåtkomst förutsätter stöd i författning finns dock
inte i socialtjänsten.

20

Se t.ex. prop. 2004/05:164 s. 83.
SOU 2014:23 s. 97.
22
Prop. 2007/08:126 s. 120 ff.
23
Prop. 2007/08:126 s. 76.
21
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En lagstadgad form av direktåtkomst har förts in i 5 kap. 4 §
andra stycket patientdatalagen. Om en region eller en kommun
bedriver hälso- och sjukvård genom flera myndigheter, får en sådan
myndighet ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av
någon annan sådan myndighet i samma region eller kommun.
Patientdatalagen medger vidare att en person får ges direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv som behandlas för ändamålet
vårddokumentation (5 kap. 5 § andra stycket PDL). Sådan direktåtkomst sker i dag t.ex. genom vårdens e-tjänst Journalen via 1177
Vårdguiden.
6.6.3

Elektronisk åtkomst

I 4 kap. patientdatalagen används begreppet elektronisk åtkomst för
att beskriva personalens möjligheter att inom vårdgivaren bereda sig
tillgång till personuppgifter som finns elektroniskt tillgängliga inom
organisationen. Medan direktåtkomst beskriver ett sätt för utlämnande, beskriver elektronisk åtkomst uteslutande ett sätt att få tillgång till handlingar inom en organisation.24 Egentligen är det ingen
skillnad i innebörden mellan direktåtkomst och elektronisk åtkomst,
däremot i vilken situation de används. Båda begreppen definierar
sättet eller formen för ett elektroniskt utlämnande, dvs. teknisk åtkomst till information. Elektronisk åtkomst enligt 4 kap. patientdatalagen medger dock – till skillnad från direktåtkomst – en möjlighet att också skriva och ändra informationen.25
6.6.4

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

I princip anses elektroniskt utlämnande som inte sker genom direktåtkomst göras genom utlämnande på medium för automatiserad
behandling. I patientdatalagen finns en bestämmelse som anger att
om en personuppgift får lämnas ut, kan det ske på medium för automatiserad behandling (5 kap. 6 § PDL). Den bestämmelsen är alltså
inte sekretessbrytande.

24

Prop. 2007/08:126 s. 75.
Manólis Nymark, Patientdatalagen, inledningen till kommentarerna om 4 kap., JUNO
version:1C.
25
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Utlämnande på medium för automatiserad behandling innebär
enligt förarbetena till patientdatalagen ett elektroniskt utlämnande
utan möjlighet för mottagaren att själv bereda sig tillgång till uppgifterna. Exempel på utlämnande på medium för automatiserad behandling är t.ex. genom användning av mejl, utlämnande på cd-rom
eller genom filöverföring från ett datorsystem till ett annat. Vid
denna typ av utlämnande fattas ett beslut i varje enskilt fall om uppgifterna kan lämnas ut eller om de omfattas av sekretess. Som regel
lämnas informationen ut i en form som medför att mottagaren kan
bearbeta den. Bearbetningsmöjligheterna är dock inte avgörande för
om det är fråga om ett utlämnande på automatiserat medium eller
inte. Regeringen har anfört att de skäl som från integritetssynpunkt
gör det befogat att särreglera elektronisk åtkomst och direktåtkomst
väger avsevärt lättare när det handlar om utlämnande på medium för
automatiserad behandling på hälso- och sjukvårdens område.26
Gränsdragningen mellan direktåtkomst och utlämnande på
medium för automatiserad behandling har belysts av Högsta förvaltningsdomstolen i den s.k. LEFIOnline-domen (HFD 2015 ref. 61).
Försäkringskassan hade gett handläggare hos socialnämnder tillgång
till uppgifter ur Försäkringskassans databas LEFI Online. Informationsutbytet skedde genom en fråga-svar-funktion. Frågan i målet
var om socialnämndernas åtkomst till uppgifterna var att anse som
direktåtkomst i socialförsäkringsbalkens mening – vilket i sådana fall
ställde krav på vissa begränsningar när det gällde vilka uppgifter
handläggarna fick ta del av – eller om det i stället var fråga om utlämnande på medium för automatiserad behandling. Högsta förvaltningsdomstolen tog utgångspunkt i tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Av den tidigare lydelsen av 2 kap.
3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (nuvarande 2 kap. 6 §
första stycket tryckfrihetsförordningen) framgår att en upptagning
anses förvarad hos myndighet, om upptagningen är tillgänglig för
myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller
uppfattas på annat sätt. De allmänna handlingar hos en myndighet
som en annan myndighet får tillgång till genom direktåtkomst utgör
allmänna handlingar även hos denna myndighet.27 Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den avgränsning som på detta sätt görs av
26
27

Prop. 2007/08:126 s. 77.
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157

424
Patientdatalagen

SOU 2021:4

begreppet direktåtkomst enligt tryckfrihetsförordningen även kunde
användas för att bestämma innehållet i begreppet direktåtkomst i
socialförsäkringsbalkens mening. Det avgörande blev alltså om upptagningen kunde anses förvarad hos socialnämnderna i tryckfrihetsförordningens mening. I den delen gjorde Högsta förvaltningsdomstolen följande uttalande.
Socialnämnderna kan inte på egen hand söka information i socialförsäkringsdatabasen, utan ett utlämnande genom LEFI Online förutsätter
att Försäkringskassan reagerar på en begäran om att de efterfrågade
uppgifterna ska lämnas ut. Försäkringskassan får därigenom anses förfoga över frågan om och i så fall vilka uppgifter som ska lämnas ut. Någon
sådan teknisk tillgång till upptagningar som avses i 2 kap. 3 § andra
stycket tryckfrihetsförordningen kan socialnämnderna således inte anses
ha. Detta innebär att förfarandet inte är att betrakta som direktåtkomst
enligt socialförsäkringsbalken.

6.7

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring var av de stora nyheter som infördes i och
med patientdatalagen. Reglerna om sammanhållen journalföring innebär att olika vårdgivare under vissa förutsättningar kan få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar och andra personuppgifter som behandlas för ändamål som rör vårddokumentation.
Genom systemet med sammanhållen journalföring får sjukvårdshuvudmännen och de privata vårdgivarna möjlighet att på frivillig väg
bygga upp system för elektroniskt utlämnande i gemensamma databaser eller andra gränsöverskridande informationssystem för vårddokumentation.28 För socialtjänstens del har man inte infört någon
reglering som likt sammanhållen journalföring tillåter olika utförare
att under särskilda förutsättningar ha direktåtkomst till varandras
dokumentation.
Vid sammanhållen journalföring dokumenterar varje vårdgivare
uppgifter i sin egen journal. Det rör sig inte om någon gemensam
journalhandling. Däremot tillåter sammanhållen journalföring vårdgivare att genom direktåtkomst ta del av varandras dokumenterade
uppgifter.
Tanken är att dokumentation i form av patientjournalföring ska
kunna följa med patienten i kontakten med olika vårdgivare. Syftet
28

Prop. 2007/08:126 s. 103.
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med sammanhållen journalföring är att, med bibehållet integritetsskydd, öka patientsäkerheten genom enkel och snabb tillgång till
information. Det handlar om att reducera risker för enskilda patienter i form av t.ex. felmedicineringar eller andra felbehandlingar, men
även om att inte utsätta patienter för onödiga undersökningar, provtagningar m.m.29
Hur uppgifterna får behandlas i system med sammanhållen journalföring regleras i 6 kap. patientdatalagen. Utmärkande för sammanhållen journalföring är att uppgifterna finns potentiellt tillgängliga för den mottagande vårdgivaren utan att den vårdgivare som
gjort uppgifterna tillgängliga behöver göra en sekretessprövning i
det enskilda fallet. Bestämmelser som bryter sekretessen hos en
vårdgivare som gör uppgifter tillgängliga respektive som föreskriver
sekretess hos en vårdgivare som tar emot uppgifterna genom sammanhållen journalföring har tagits in i 25 kap. 11 § 3 och 25 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen (se närmare under avsnitt 6.10). En
vårdgivare som behöver ta del av information hos en annan vårdgivare kan på eget initiativ bereda sig åtkomst till informationen,
utan att behöva gå den administrativt mer betungande vägen som ett
traditionellt utlämnande av allmänna handlingar innebär.

6.8

Villkor för att göra uppgifter tillgängliga
genom sammanhållen journalföring

Som nämnts ovan är det frivilligt för vårdgivare att delta i system
med sammanhållen journalföring. Patientdatalagen ställer upp ett
antal förutsättningar för att vårdgivaren ska få göra patienters uppgifter tillgängliga i system med sammanhållen journalföring (6 kap.
2 § PDL). Enligt huvudregeln gäller att följande förutsättningar ska
vara uppfyllda.
• Vårdgivaren är skyldig att informera patienten om vad sammanhållen journalföring innebär. Sådan information ska lämnas innan
uppgifterna görs tillgängliga i system med sammanhållen journalföring. Patientdatalagen reglerar inte närmare hur informationen
ska ske, utan det är upp till vårdgivaren att hitta lämpliga former.30
29
30
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• Patienten har rätt att – efter att ha blivit informerad – motsätta sig
att vårddokumentation om honom eller henne görs tillgänglig för
andra vårdgivare genom direktåtkomst. Det krävs därmed inte
något aktivt samtycke i detta första skede, utan regleringen är
uppbyggd som en rätt att motsätta sig, s.k. opt out.
• Om patienten motsätter sig sammanhållen journalföring, får vårdgivaren inte göra uppgifterna tillgängliga för andra vårdgivare
genom direktåtkomst (spärrade uppgifter). Observera att spärrade
uppgifter kan begäras ut från vårdgivaren som en begäran att ta del
av allmänna handlingar, men då får en sedvanlig sekretessprövning
ske i det enskilda fallet.
• Om patienten inte motsätter sig detta, får vårddokumentation
om honom eller henne göras tillgänglig genom direktåtkomst.
Detta kallas ospärrade uppgifter. Dessa uppgifter finns då potentiellt tillgängliga för andra vårdgivare.
Från huvudregeln om att patienten själv styr vilka uppgifter som ska
göras tillgängliga för andra vårdgivare har det i vissa fall funnits skäl
att göra vissa undantag. Det ställs därför inte något krav på att samtycke ska ges av barnets vårdnadshavare för möjlighet att ta del av
andra vårdgivares vårddokumentation. Det beror enligt förarbetena
på att vårdnadshavare inte ges möjlighet att spärra barnets uppgifter
i det första skedet.31 En vårdnadshavare till ett barn har alltså inte
rätt att spärra sitt barns patientuppgifter (6 kap. 2 § fjärde stycket
PDL). I det fallet anses skyddet för barnet väga tyngre än skyddet
för den enskildes, i detta fall barnets, integritet. I takt med barnets
stigande ålder och mognad får dock barnet självt spärra uppgifterna,
se 6 kap. 11 § föräldrabalken.32
När det gäller patienter som inte endast tillfälligt saknar förmåga
att ta ställning (nedan kallade patienter med permanent nedsatt
beslutsförmåga) har man fört in en särskild bestämmelse i 6 kap.
2 a § patientdatalagen. Enligt denna bestämmelse får vårdgivare göra
uppgifterna om en patient med permanent nedsatt beslutsförmåga
tillgängliga för andra vårdgivare genom direktåtkomst om patientens
inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt
klarlagts och det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha
31
32

Prop. 2007/08:126 s. 116.
Prop. 2007/08:126 s. 116.
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motsatt sig behandlingen av personuppgifterna. I samband med att
bestämmelsen infördes angav regeringen att patienter som har
permanent nedsatt beslutsförmåga, exempelvis äldre personer med
sammansatta vårdbehov, stod utanför systemet med sammanhållen
journalföring och därmed gick miste om de vinster i patientsäkerhet
och kvalitet detta medför. Regeringen bedömde att behovet av skydd
för dessa patienters liv och hälsa vägde tyngre än deras behov av
skydd för den personliga integriteten.33

6.9

Förutsättningar för att mottagande vårdgivare
ska få behandla uppgifter som gjorts tillgängliga
genom sammanhållen journalföring

6.9.1

Grundläggande förutsättningar

För att en vårdgivare som är ansluten till ett system med sammanhållen journalföring ska få bereda sig åtkomst till uppgifter som en
annan vårdgivare har gjort tillgängliga krävs enligt reglerna i patientdatalagen
• att uppgifterna rör en patient som vårdgivaren har en aktuell
patientrelation med,
• att uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda
eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälsooch sjukvården, eller för att bedöma behovet av eller utföra insatser enligt lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter,34 och
• att patienten samtycker till det (6 kap. 3 § första stycket PDL).
Regeringen ansåg att det dessutom var befogat att införa bestämmelser (6 kap. 4 § PDL) som innebär en möjlighet för vårdgivaren att
i en akut nödsituation forcera en spärr i journalen vid en situation där
patienten själv inte kan ge sitt medgivande, men där de spärrade upp33

Prop. 2013/14:202 s. 21.
Notera att en vårdgivare inte får ha direktåtkomst genom sammanhållen journalföring till till
personuppgifter som behandlas av en annan vårdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om
försäkringsmedicinska utredningar. I den lagen finns särskilda bestämmelser om direktåtkomst vid
sådana utredningar. Detta framgår av 6 kap. 1 § patientdatalagen.
34
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gifterna i journalen behövs för att kunna rädda patientens liv eller förhindra att patienten drabbas av allvarlig invaliditet. Liknande bestämmelser finns även för ospärrade uppgifter i fall där det föreligger en
akut nödsituation och patientens samtycke inte kan inhämtas.35
Personuppgifter avseende en patient som har permanent nedsatt
beslutsförmåga får som nämnts tidigare göras tillgängliga i sammanhållen journalföringen under vissa förutsättningar. I konsekvens
med detta finns en bestämmelse som medger en mottagande vårdgivare att behandla dessa personuppgifter för patienter som inte har
förmåga att samtycka till behandlingen av personuppgifter (6 kap.
3 a § PDL). För att få behandla uppgifterna krävs en bedömning av
om patienten saknar förmåga att lämna det samtycke som i normala
fall krävs för åtkomst till uppgifter i system med sammanhållen journalföring. Dessutom ska det vara uppgifter som rör en patient för
vilken det finns en aktuell patientrelation och uppgifterna kan antas
ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och
skador hos patienten inom hälso- och sjukvården. Hur omfattande
åtgärder vårdgivaren behöver vidta för att klarlägga inställningen får
avgöras av förhållandena i det enskilda fallet. Med ”inte finns anledning att anta” menas att det inte ska föreligga konkreta omständigheter som visar att patienten skulle motsätta sig personuppgiftsbehandlingen36.
6.9.2

Aktuell patientrelation

Begreppet patientrelation är inte definierat i lagstiftningen. Patientdatautredningen ansåg att det normalt inte borde uppstå några tveksamheter huruvida det finns en aktuell patientrelation eller inte.
Enligt utredningen bör en patientrelation anses avslutad då en intagen sjukhuspatient skrivs ut som färdigbehandlad utan inplanerade
återbesök, efterkontroller eller liknande. Vidare ansåg utredningen
att detsamma bör gälla om patienten skrivs ut för fortsatt vård eller
uppföljning hos primärvård i annan vårdgivares regi. Mer tveksamt
kan det vara om en husläkare, och därmed den vårdgivare husläkaren
hör till, ska anses ha en ständig aktuell patientrelation med alla de
personer som tecknat sig hos läkaren. Enligt regeringen bör så
35
36

Prop. 2007/08:126 s. 114.
Prop. 2013/14:202 s. 43.
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normalt inte vara fallet, men beträffande sådana patienter som regelbundet och relativt frekvent besöker eller har kontakt med sin husläkare kan en annan bedömning behöva göras. Trots att det är möjligt att komma åt även andra patienters information, får vårdgivaren
således endast bereda sig åtkomst till information om de patienter
som vårdas eller behandlas inom den egna verksamheten. Det är t.ex.
inte tillåtet för en vårdgivare att i en behandlingssituation med en
patient söka efter och bereda sig tillgång till vårddokumentation avseende en annan patient som vårdas hos en annan vårdgivare, exempelvis en nära släkting med samma sjukdomsdiagnos.37
Patientrelationen behöver inte uppstå genom ett fysiskt möte
med personal hos en vårdgivare. Exempelvis måste den vårdgivare
som tar emot en remiss från en annan vårdgivare, vare sig den är
elektronisk eller i pappersform, anses ha en aktuell patientrelation
med den patient som omfattas av remissen.38
Observera att det är vårdgivaren som sådan som ska ha en aktuell
relation med patienten, inte hälso- och sjukvårdspersonalen. Bestämmelsen handlar alltså inte om vilka yrkesutövare hos en vårdgivare
som får ta del av uppgifter. Detta regleras i stället i reglerna om inre
sekretess i 4 kap. patientdatalagen. Med inre sekretess avses i patientdatalagen att endast den som arbetar hos en vårdgivare och som
deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna
för sitt arbete får ta del av patientuppgifterna (4 kap. 1 § PDL).
6.9.3

Kan antas ha betydelse för patientens vård
eller behandling

Det är enligt förarbetena till patientdatalagen av avgörande betydelse
för allmänhetens förtroende för sammanhållen journalföring att den
gränsöverskridande direktåtkomsten i huvudsak bara används för
syften och i situationer som den enskilde kan förutse och ha kontroll
över.39 Direktåtkomst vid sammanhållen journalföring får därför,
med ett undantag, bara användas i vårdsyfte. Undantaget avser utfärdande av intyg om vården.
Den personal som avser att ta del av uppgifter om patienten måste
därför bedöma att uppgifterna kan antas ha betydelse för patientens
37
38
39

Prop. 2007/08:126 s. 252.
SOU 2014:23 s. 373.
Prop. 2007/08:126 s. 117.
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vård eller behandling. Rekvisitet ”kan antas” är ett förhållandevis lågt
ställt krav, men innebär ändå att ett ställningstagande görs. Det ska
på goda grunder kunna antas att uppgifterna har någon betydelse.
Samtidigt kan inte alltför stora krav ställas på en vårdgivare. För att
ta ett exempel torde det normalt kunna antas sakna betydelse för den
somatiska vården av en patient att ta del av vad som antecknats hos
en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i en annan region för flera år
sedan.40
Bestämmelsen bör ses som ett uttryck för att direktåtkomsten till
andra vårdgivares uppgifter inte får användas för andra syften än vård
och behandling eller intygsutfärdande, dvs. som en grundläggande
bestämmelse om tillåtna ändamål för behandlingen av personuppgifter. Det innebär att det bara är tillåtet för vårdgivaren att använda
uppgifterna för de uppräknade ändamålen.41
6.9.4

Patienten samtycker till det

Det tredje villkoret för att få bereda sig åtkomst genom sammanhållen journalföring är att patienten samtycker till det. I den situationen räcker det således inte att patienten inte motsätter sig att
vårdgivaren tar del av uppgifterna. Med samtycke avses i detta skede
ett aktivt samtycke från patienten till att direktåtkomst till en annan
vårdgivares vårddokumentation används. Vidare ska det vara fråga
om ett samtycke enligt den terminologi som används i dataskyddsförordningen, dvs. att samtycket är frivilligt, särskilt och otvetydigt.
Kravet på att samtycket ska vara frivilligt ger uttryck för att den
enskilde verkligen ska ha ett val. En registrerad kan vidare inte lämna
ett giltigt generellt samtycke till behandling av personuppgifter som
inte är preciserad till något eller några ändamål. Det följer av kravet
på att samtycket ska vara särskilt. Att samtycket ska vara otvetydigt
anses innebära att det inte får råda någon tvekan om att den registrerade godtar behandlingen av personuppgifterna.42 Något formellt
krav på att samtycket ska vara uttryckligt eller att det ska dokumenteras har dock inte uppställts, annat än att den personuppgiftsansvarige enligt artikel 5.2 ska kunna visa bl.a. att behandlingen är
40

Prop. 2006/07:126 s. 252.
Manólis Nymark, Patientdatalagen, kommentaren till 6 kap. 5 §, JUNO version:1C.
42
Prop. 2007/08:126 s. 252 f
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laglig. Det anges i förarbetena att det är lämpligt att samtycket dokumenteras.43
Samtycket ska givetvis föregås av att patienten får information
om vad han eller hon samtyckt till. Samtycket bör inhämtas då en
person kommit som patient till en annan vårdgivare än den som har
vårddokumentationen. Under förutsättning att kravet på att ett
samtycke ska vara särskilt och otvetydigt uppfylls, kan det dock i
vissa fall finnas utrymme att lämna ett samtycke i förväg, innan den
aktuella patientrelationen har uppstått. Redan i det första skedet,
dvs. då patienten är hos den vårdgivare som dokumenterat uppgifterna, kan med andra ord patienten inte bara låta bli att kräva en
spärr, utan också lämna samtycke i förväg till att en viss eller vissa
vårdgivare får använda direktåtkomst vid en planerad och konkret
vårdsituation. Ett praktiskt exempel på då samtycke kan lämnas i
förväg är då patienten befinner sig i en vårdprocess där patienten
utreds eller får vård av flera olika vårdgivare i ett remissförfarande44
Hur länge ett samtycke gäller är beroende av den aktuella situationen. Bedömningen av hur lång tid samtycket ska gälla blir olika
beroende på om det gäller ett enstaka besök på en mottagning eller
en längre vårdprocess under ett visst sjukdomsförlopp. Om det går
att förklara för patienten hur vårdperioden och den planerade vården
ser ut och vad samtycket omfattar, kan det vara rimligt att hämta in
ett samtycke för t.ex. en episod av hemsjukvård eller en vistelse på
ett särskilt boende.45

6.10

Sekretess för uppgifter som ingår i system
med sammanhållen journalföring inom
hälso- och sjukvården

Bestämmelserna om direktåtkomst i patientdatalagen har i sig inte
någon sekretessbrytande effekt, eftersom de bara anger vad som får
ske, inte att uppgifter ska lämnas ut. Reglerna i patientdatalagen
måste därför förstås utifrån reglerna om sekretess, uppgiftsskyldighet och sekretessbrytande regler. Patientuppgifter som ingår i systemen med sammanhållen journalföring omfattas i regel av den starka
43

Prop. 2007/08:126 s. 252 f
Prop. 2007/08:126 s. 116 och 252 f.
45
Utredningen om rätt information i vård och omsorgs promemoria [2013-12-31] Att ta del
av patientuppgifter i system för sammanhållen journalföring, s. 131 bilaga 4 till SOU 2014:23.
44
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hälso- och sjukvårdssekretessen i 25 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen. För att uppgifter som omfattas av sekretess överhuvudtaget ska få lämnas ut krävs att det finns sekretessbrytande
regler i offentlighets- och sekretesslagen eller att det, vid utlämnanden mellan myndigheter, finns en uppgiftsskyldighet i annan lag
eller förordning.
Redan då vårddokumentation förs in i den sammanhållna journalföringen utan att spärras, så att den är potentiellt tillgänglig för
andra, sker ett utlämnande i tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens mening.46 För att den vårdgivare som gör
uppgifter tillgängliga för andra vårdgivare vid sammanhållen journalföring inte ska behöva göra en sekretessprövning i varje enskilt fall,
har man tagit in en bestämmelse om undantag från sekretess.47 Bestämmelsen anger att hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att
en uppgift lämnas till en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård
eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (25 kap. 11 § punkt 3 OSL).
När det gäller den vårdgivare som tar del av uppgifter genom sammanhållen journalföring finns en särskild sekretessbestämmelse.
Bestämmelsen säger att sekretess gäller hos en myndighet som
bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet för uppgift om personliga
förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare enligt
bestämmelserna om sammanhållen journalföring. Sekretess gäller
när de närmare förutsättningarna i 6 kap. patientdatalagen för att få
behandla patientuppgifterna inte är uppfyllda (25 kap. 2 § första
stycket OSL). Absolut sekretess gäller alltså hos en vårdgivare för
sådana ospärrade uppgifter som finns potentiellt tillgängliga men som
vårdgivaren saknar befogenhet att ta del av enligt patientdatalagen.
Handlingar med ospärrade uppgifter utgör som huvudregel allmänna handlingar hos alla offentliga vårdgivare som är anslutna till
ett system med sammanhållen journalföring. Syftet med bestämmelsen om absolut sekretess i 25 kap. 2 § första stycket offentlighetsoch sekretesslagen är ett en vårdgivare, som saknar befogenhet att ta
del av ospärrade uppgifter från en annan vårdgivare, inte ska behöva
ta del av dessa uppgifter bara för att kunna avgöra sekretessfrågan
om uppgifterna begärs ut. Om en slagning i systemet med sammanhållen journalföring visar att det finns ospärrade uppgifter avseende
46
47

Prop 2007/08:126 s. 127 ff.
Prop. 2007/08:126 s. 271.
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den person som en begäran om att få ut allmänna handlingar avser,
och vårdgivaren inte har rätt att del av uppgifterna enligt villkoren i
patientdatalagen, behöver myndigheten alltså inte ta del av de
ospärrade uppgifterna för att avgöra sekretessfrågan. Det räcker att
konstatera att uppgifterna omfattas av absolut sekretess.48
Om förutsättningarna i patientdatalagen för att den anslutna
vårdgivaren ska få behandla uppgifterna är uppfyllda, eller om myndigheten har behandlat uppgifterna enligt nämnda bestämmelser
tidigare, gäller däremot sekretess med ett omvänt skaderekvisit.
Sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 2 §
andra stycket OSL).
Observera att 25 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen är
tillämplig hos den mottagande myndigheten beträffande vårddokumentation hos annan vårdgivare som myndigheten har potentiell
tillgång till genom elektronisk direktåtkomst. För den ”egna” vårddokumentationen som myndigheten gör tillgänglig i systemet tillämpas den vanliga bestämmelsen om hälso- och sjukvårdssekretess i
25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.
Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal i allmän hälso- och
sjukvård omfattas inte personal i enskild hälso- och sjukvård av
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. För den enskilda
hälso- och sjukvården gäller i stället bestämmelser om tystnadsplikt
i 6 kap. patientsäkerhetslagen. Tystnadsplikten innebär ett förbud
mot att obehörigen röja uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att
någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. Vid tolkningen av obehörighetsrekvisitet har det ansetts
naturligt att söka ledning i skaderekvisitet som finns i offentlighetsoch sekretesslagstiftningen.49 Tystnadsplikten i den enskilda hälsooch sjukvården anses därför inte utgöra något hinder mot att enskilda
vårdgivare gör uppgifter om patienter tillgängliga genom sammanhållen journalföring.50

48
49
50

Prop. 2007/08:126 s. 269 f.
Prop. 1980/81:28 s. 23 och prop. 1981/82:186 s. 26.
Prop. 2007/08:126 s. 132 f.
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Bestämmelser om kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister är en särskild kategori uppgiftssamlingar
som finns inom hälso- och sjukvården, främst inom medicinska
specialiteter. De har oftast byggts upp genom frivilliga initiativ av
specialistföreningar för att användas som stöd för kvalitetsutveckling i det kliniska arbetet. Gemensamt för kvalitetsregistren är att
inrapporteringen sker till följd av ett frivilligt åtagande från vårdgivarnas sida.51 Hanteringen av personuppgifter som samlas in från
flera vårdgivare och behandlas i nationella eller regionala kvalitetsregister finns i 7 kap. patientdatalagen.
Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad
samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet
(7 kap. 1 § PDL). Kvalitetsregistren gör det möjligt att göra jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå.
Regelverket ger således stöd för en särskild form av verksamhetsuppföljning över vårdgivargränser.52
För att få registrera uppgifter i ett nationellt kvalitetsregister
krävs att patienten inte motsatt sig det (7 kap. 2 § PDL). Det är alltså
fråga om motsvarande princip för s.k. opt out som gäller vid sammanhållen journalföring. För personer som har permanent nedsatt
beslutsförmåga får personuppgifter behandlas i ett kvalitetsregister
om hans eller hennes inställning till sådan personuppgiftsbehandling
så långt som möjligt klarlagts, och det inte finns anledning att anta
att han eller hon skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen
(7 kap. 2 a § PDL).
Innan uppgifterna registreras är den personuppgiftsansvarige
skyldig att lämna patienten utförlig information om den hantering
av personuppgifter som gäller för det aktuella kvalitetsregistret
(7 kap. 3 § och 8 kap. 6 § PDL).
Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får
primärt behandlas för ändamålet att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra vårdens kvalitet (7 kap. 4 § PDL). Det handlar
följaktligen i första hand om att följa upp medicinsk och annan kvalitet i själva vårdinsatserna. Som huvudregel får kvalitetsregister därmed endast innehålla sådana personuppgifter som behövs för de
51
52
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ändamål för vilket det enskilda kvalitetsregistret verkar, exempelvis
att säkra och utveckla kvaliteten i vården av en viss diagnos, t.ex.
diabetes, eller för en viss åtgärd, t.ex. höftoperationer.53
De personuppgifter som samlats in för det primära ändamålet
enligt 7 kap. 4 § patientdatalagen får även behandlas för något av
följande, sekundära ändamål.
• Framställning av statistik,
• Forskning inom hälso- och sjukvården,
• Fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av lag
eller förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen, och
• Utlämnande till den som ska använda uppgifterna för något av
ändamålen punkterna ovan.
Personuppgifter i kvalitetsregister får inte behandlas för andra än
dessa uppräknade primära och sekundära ändamål (7 kap. 6 § PDL).
Det ska framhållas att det finns ett undantag från ovanstående
förbud, nämligen om den enskilde har lämnat ett särskilt och uttryckligt samtycke till en personuppgiftsbehandling för andra ändamål (2 kap. 3 § första stycket PDL).
När personuppgifter registreras i ett kvalitetsregister innebär det
att uppgifterna lämnas ut från den inrapporterande vårdgivaren till
den mottagande aktören. För att möjliggöra detta utlämnande har det
införts en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som bryter
sekretessen när uppgifter lämnas till ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister enligt patientdatalagen (25 kap. 11 § 4 OSL).
Personuppgiftsansvaret för behandling i nationella kvalitetsregister kan delas i två nivåer. För den personuppgiftsbehandling
som vårdgivare utför när de samlar in och registrerar uppgifter till
ett nationellt kvalitetsregister, ansvarar respektive vårdgivare enligt
den allmänna principen i 2 kap. 6 § första stycket PDL. När det
gäller ansvaret för att föra kvalitetsregistret som sådant anges att
endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får vara personuppgiftsansvariga för central behandling av personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister (7 kap. 7 § PDL).
53
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169

436
Patientdatalagen

SOU 2021:4

Patientdatalagen medger att en vårdgivare får ha direktåtkomst
till de uppgifter som vårdgivaren lämnat till ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister. Direktåtkomsten kan användas av den inrapporterande vårdgivaren för att lokalt arbeta med att utveckla och
säkra verksamhetens kvalitet (7 kap. 9 § PDL).
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7

Dokumentation av
personuppgifter
inom socialtjänsten

7.1

Allmänt om socialtjänsternas verksamhet
och deras behandling av personuppgifter

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har
det yttersta ansvaret för att personer får det stöd och den hjälp som
de behöver (2 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:452], förkortad SoL).
Socialtjänstens individinriktade verksamheter omfattar ett brett
område och information behöver hanteras för många olika ändamål.
Exempel på områden inom kommunernas socialtjänst är hemtjänst
för äldre, stöd och service till personer med psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättningar, stöd till äldre personer i särskilt boende och
stöd till barn och unga. Utredningens direktiv gör emellertid en avgränsning till att avse endast två slags verksamheter inom socialtjänsten, verksamhet som rör äldre personer och verksamhet som rör
personer med funktionsnedsättningar.
Socialtjänstens verksamheter har i hög grad behov av att behandla
uppgifter om personers hälsa och andra personliga förhållanden.
Liksom i hälso- och sjukvården handlar det ofta om känsliga personuppgifter som omfattas av sekretess. Den rättsliga regleringen för
informationshantering i socialtjänsten är emellertid inte lika detaljerad som den för hälso- och sjukvården, där det finns detaljerade
bestämmelser kring journalföring och direktåtkomst.
Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är den registerförfattning som särskilt reglerar behandling
av personuppgifter inom socialtjänstens verksamheter. Lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har under personuppgiftslagens tid brukat förkortas SoLPUL och även utred-
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ningen använder i det följande förkortningen SoLPUL. SoLPUL
kompletteras av förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter i socialtjänsten, här kallad SoLPUF.
Även socialtjänstlagen innehåller vissa regler om behandling av
personuppgifter och gallring av uppgifter inom socialtjänstens verksamhet. Socialstyrelsen har också utfärdat föreskrifter och allmänna
råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt viss lagstiftning, bl.a. socialtjänstlagen och
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS [SOSFS 2014:5]). Föreskrifterna gäller både offentlig
och enskild verksamhet. Vidare finns det särskilda regler som styr
handläggning och dokumentation i verksamhet enligt LSS (bestämmelser finns bl.a. i 21 a och 21 b §§ LSS när det gäller offentlig
verksamhet och i 23 a § LSS när det gäller enskild verksamhet).
Dataskyddslagen gäller som ett yttre ramverk när det inte finns
specialregler på socialtjänstens område. På ett mer övergripande plan
gäller tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), förkortad OSL, förvaltningslagen (2017:900) och arkivlagen (1990:782).
Nedan redogörs närmare för reglerna om dokumentationsskyldighet och behandling av personuppgifter inom socialtjänstens
område. Fokus läggs på de verksamheter som avses i utredningsdirektiven, dvs. verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning som får insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS.

7.2

Krav på att dokumentera uppgifter inom
socialtjänsten

Både socialtjänstlagen och LSS innehåller bestämmelser om krav på
dokumentation. Den rättsliga regleringen är dock inte lika omfattande som den för hälso- och sjukvården.
Socialtjänsten ska dokumentera handläggningen av ärenden som
rör enskilda, och genomförande av beslut om stödinsatser, vård och
behandling ska dokumenteras (11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS).
Denna skyldighet gäller även för enskild verksamhet (7 kap. 3 § SoL
och 23 c § LSS). Socialtjänsten ska vidare tillämpa förvaltningslagens
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regler om bl.a. partsinsyn, motivering av beslut m.m. Handlingar som
rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte
får tillgång till dem och dokumentationen ska utformas med respekt
för den enskildes integritet. Om den enskilde anser att någon uppgift
i dokumentationen är oriktig, ska detta antecknas (11 kap. 5 och 6 §§
SoL och 21 a och 21 b §§ LSS). En person kan alltså inte motsätta sig
sådan dokumentation som socialtjänsten enligt lag ska göra.
Hos socialtjänsten finns personuppgifter om enskilda framförallt i
s.k. personakter.1 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5) innehåller krav på hur socialtjänstens dokumentation ska gå till. I föreskrifterna definieras begreppet personakt som den akt som innehåller
journalanteckningar och andra handlingar om en eller flera personer
som är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten eller verksamhet som bedrivs med stöd av LSS (2 kap. 1 §
SOSFS 2014:5). Med journal i socialtjänstens verksamhet avses enligt
samma föreskrifter den del av en personakt där anteckningar av
betydelse för handläggning av ett ärende samt för genomförande och
uppföljning av en insats görs i kronologisk ordning. En personakt ska
innehålla en journal samt upprättade och inkomna handlingar av
betydelse för handläggningen av ett ärende eller för genomförande
eller uppföljning av insatser (4 kap. 6 § SOSFS 2014:5).
Av 2 kap. 3 § SOSFS 2014:5 framgår att en personakt som huvudregel endast ska avse en person. Av samma bestämmelse framgår att
en personakt hos nämnden dock får avse flera personer i en familj
om det gäller
• ansökan om ekonomiskt bistånd för två eller flera personer i ett
hushåll,
• utredning och bedömning av ett tänkbart familjehem,
• gemensam ansökan om medgivande för internationell adoption
enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen, eller
• gemensam ansökan om medgivande att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran enligt 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen.
Till skillnad från inom hälso- och sjukvården kan alltså en journal
inom socialtjänsten, i vissa undantagsfall, föras gemensamt för flera
1

SOU 2014:23 s. 571.
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personer. När det gäller de verksamheter inom socialtjänsten som
rör äldre personer och personer med funktionsnedsättningar gäller
dock huvudregeln att en personakt endast ska avse en person.

7.3

Lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten, SoLPUL

7.3.1

Inledning

SoLPUL tillämpas vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier (1 § SoLPUL). SoLPUL är därmed
tillämplig på motsvarande behandlingar av personuppgifter som
patientdatalagen (2008:355), förkortad PDL (jfr 1 kap. 1 § PDL).
SoLPUL omfattar både myndigheter och enskilda verksamheter
som hanterar personuppgifter inom socialtjänstens område.
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet socialtjänst.
I SoLPUL:s mening avses dock med socialtjänst följande verksamheter (2 §).
• verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda
lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,
• verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,
• verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,
• verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,
• verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade,
• handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd
enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,
• handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, och
• verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.
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• Tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheterna som anges i punkterna ovan.
SoLPUL kompletterar dataskyddsförordningen. Om SoLPUL innehåller bestämmelser som avviker från vad som anges i dataskyddslagen, ska bestämmelserna i SoLPUL ha företräde (4 § SoLPUL).
Observera att i de fall en kommun bedriver hälso- och sjukvård
enligt hälso- och sjukvårdslagen är i stället patientdatalagen tillämplig på behandlingen av personuppgifter inom den verksamheten.
7.3.2

När behandling av personuppgifter är tillåten inom
socialtjänsten

Enligt 6 § SoLPUL får personuppgifter bara behandlas om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska
kunna utföras. Det finns inte i SoLPUL en sådan reglering som den
i patientdatalagen som räknar upp för vilka mer konkreta ändamål
personuppgifter får behandlas. Bestämmelsen innebär emellertid att
det läggs en yttersta ram för när behandling av personuppgifter är
tillåten. Endast sådan behandling är berättigad.2 Regeringen, eller
den myndighet som regeringen bestämmer, får också meddela föreskrifter om bl.a. begränsning av den tillåtna behandlingen av personuppgifter (11 §). Så har i viss utsträckning skett i SoLPUF.
Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som
föreskrivs i lag eller förordning. En registrerad person har inte rätt
att motsätta sig sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt
SoLPUL (6 §).
Behandlingen av personuppgifter får därmed ske oavsett om personen samtycker till det. Detta överensstämmer med huvudregeln i
2 kap. 2 § patientdatalagen, som säger att behandling av personuppgifter som är tillåten enligt patientdatalagen får utföras även om den
enskilde motsätter sig detta.

2

Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson, Nya Sociallagarna, kommentar till 6 § SoLPUL,
JUNO version:32.
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Tillåtna ändamål enligt förordningen om behandling
av personuppgifter i socialtjänsten, SoLPUF
I SoLPUF räknas upp ett antal tillåtna ändamål för att behandla
personuppgifter. Förordningen skiljer på kommunal myndighet och
privat verksamhet. Kommunal myndighet får enligt 12 § SoLPUF
behandla personuppgifter för bl.a. följande ändamål.
• Handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och behandling
samt annan social service som följer av bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om vissa kommunala befogenheter.
• Handläggning av ärenden om insatser och för särskilda uppgifter
som följer av bestämmelserna i LSS.
• Tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.
Enskild verksamhet får enligt 17 § SoLPUF behandla personuppgifter
för dokumentation av sådan vård, behandling eller omsorg av enskilda
som ges inom verksamheten. Personuppgifter får också behandlas för
administrationen av verksamheten. Enskild verksamhet har alltså inte
någon motsvarande bestämmelse som inom den privata hälso- och
sjukvården som ger rätt att behandla personuppgifter för tillsyn,
uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.
7.3.3

Vilken typ av personuppgifter som får behandlas
inom socialtjänsten

Socialtjänsten får behandla följande typer av personuppgifter (7 §
första stycket SoLPUL).
• Person- och samordningsnummer.
• Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen
(känsliga personuppgifter).
• Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.
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Personuppgifter enligt 7 § första stycket SoLPUL får behandlas
endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga
för verksamheten. Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd
av artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen under förutsättning att
kravet på tystnadsplikt är uppfyllt.
Förutom personakter som upprättas inom socialtjänstverksamheten görs även olika typer av sammanställningar av personuppgifter
om klienterna (s.k. sammanställningsregister). Ur integritetssynpunkt skiljer sig dessa från personakterna. De lämnar uppgifter om
den enskilde utan att samtidigt kunna ge en fullständig och objektiv
beskrivning av hans eller hennes förhållanden. Därtill kommer att de
är mer lättillgängliga och används av ett långt större antal tjänstemän
vid socialförvaltningen än som är fallet med den enskilda personakten. Sammanställningsregister framstår därför som särskilt känsliga från integritetssynpunkt. Mot den bakgrunden har ett förbud
införts mot att i sådana register ta in känsliga personuppgifter eller
uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden (7 a §
SoLPUL).3 Från huvudregeln finns vissa undantag, bl.a. för uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som innebär myndighetsutövning och om uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.

7.4

Personuppgiftsansvar inom socialtjänsten

SoLPUL innehåller inga regler om personuppgiftsansvar. Sådana
regler finns dock i SoLPUF.
Av 11 § SoLPUF framgår att en kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför. Om behandlingen görs gemensamt
för flera myndigheter inom kommunen är varje myndighet personuppgiftsansvarig för sin egen behandling.
Enskilda utförare av socialtjänst är enligt 17 § SoLPUF personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som utförs
i dess verksamhet.

3

Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson, Nya Sociallagarna, kommentar till 7 a § SoLPUL,
JUNO version:32.
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Utlämnande av uppgifter mellan
personuppgiftsansvariga inom socialtjänsten

SoLPUL innehåller inga särskilda bestämmelser om direktåtkomst.
Det finns alltså ingen motsvarighet till de bestämmelser som reglerar
tillåtna former av direktåtkomst i patientdatalagen. Det finns därmed
inte heller någon motsvarighet till bestämmelsen i patientdatalagen
som stipulerar att utlämnanden genom direktåtkomst bara får ske i
den utsträckning som medges i lag eller förordning (5 kap. 4 § PDL).
I stället finns en hänvisning som anger att i fråga om utlämnande av
personuppgifter som finns inom socialtjänsten gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen och LSS (8 § SoLPUL).
Avsaknaden av bestämmelser om elektroniskt utlämnande betyder inte att det är förbjudet att lämna ut uppgifter från socialtjänsten
i elektronisk form.4 Uppgifter som får lämnas ut, kan lämnas ut
genom direktåtkomst eller på medium för automatiserad behandling
om den behandling som utlämnandet utgör är tillåten.5 Mer generell
direktåtkomst över sekretessgränser inom socialtjänsten, t.ex. mellan olika utförare, hindras dock av socialtjänstsekretessen och tystnadsplikten. Det finns inga bestämmelser för socialtjänsten som
motsvarar hälso- och sjukvårdens möjligheter att göra uppgifter
potentiellt tillgängliga för andra vårdgivare i system med sammanhållen journalföring. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om direktåtkomst (11 §
SoLPUL).
Att samköra personregister beskrivs som en vanlig anledning till
den oro som personer kan känna inför behandling av känsliga uppgifter. Samkörning har inte ansetts behöva förbjudas, men inhämtande av uppgifter från andra register som hanterar personuppgifter
bör begränsas när den enskildes integritet kan påverkas negativt6.
Regeringen har meddelat ett förbud att samköra vissa register inom
privat verksamhet i socialtjänsten (21 § SoLPUF). Av bestämmelsen
4

Av 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen framgår att en myndighet inte är skyldig att i större
utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i
annan form än utskrift. Inskränkningen är inget förbud mot att lämna ut en elektronisk kopia
av en elektronisk handling. Enskilda myndigheters dataskyddsreglering kan dock utgöra hinder mot att lämna ut sådana kopior (Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen, kommentar
till 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen, JUNO version:21).
5
SOU 2014:23 s. 570 f.
6
Prop. 2000/01:80 s. 148.
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framgår att ett boende, en öppen verksamhet eller en annan enhet i
privat verksamhet inte får hämta personuppgifter från annat boende,
annan öppen verksamhet eller annan enhet inom privat verksamhet
för behandling av uppgifter genom samkörning (21 § SoLPUF).
Sammanfattningsvis gäller att uppgifter kan lämnas ut elektroniskt mellan socialtjänstens olika verksamheter om personuppgiftsbehandlingen som sådan är tillåten och sekretessen och tystnadsplikten för uppgifterna inte hindrar det.
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8

Reglering av ansvar för vård
och omsorg och samverkan
mellan vård och omsorg

8.1

Inledning

Utredningen har i det föregående beskrivit de regelverk och principer
som styr hälso- och sjukvårdens respektive socialtjänstens behandling
av personuppgifter. Dokumentation och annan behandling av
personuppgifter är emellertid inte isolerade från verksamhetsfrågor.
Tvärtom är de en integrerad del av vård- och omsorgsprocesserna. Ett
av målen med patientdatalagen (2008:355) är att informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den
tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samtidigt som den främjar kostnadseffektivitet.1 Även inom socialtjänsten är informationshantering avseende människor som på olika sätt ges stöd och omsorg
av stor betydelse för att socialtjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag.
Det kan vara avgörande för patientsäkerheten att personalen har en
helhetsbild över personens hälsotillstånd. Utredningen om rätt information i vård och omsorg konstaterade att rätt information i rätt tid
för rätt användare är en nyckel till personalens möjligheter att göra ett
bra arbete för den enskilde personen.2
Verksamhetsfrågor och frågor om informationshantering hör
alltså ihop. De är tillsammans nödvändiga för att tillgodose den enskildes behov av en god vård och omsorg. I det följande beskrivs därför översiktligt regler som styr organisation och verksamhet inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst. För att ge en bild av nuläget och
behovet av samverkan mellan olika aktörer kommer utredningen inledningsvis nämna något om de centrala reformer som genomförts
1
2

1 kap. 2 § patientdatalagen.
SOU 2014:23 s. 29.
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inom vård och omsorg sedan 1990-talet. Vidare beskrivs den ansvarsfördelning som råder mellan regioner och kommuner samt områden
där det finns legala möjligheter till – och i vissa fall krav på – samverkan mellan aktörer kring en person, exempelvis vid s.k. samordnad
vårdplanering.

8.2

Centrala reformer på vård- och omsorgsområdet

Efter 1960-talet hade regionerna (dvs. de dåvarande landstingen) i
princip ett enhetligt huvudmannaskap för sjukvården inom sin
region. Dock var detta ansvar på vissa områden delat med andra aktörer. I äldreomsorgen ansvarade t.ex. kommunerna för vissa insatser. Socialstyrelsen beskriver i en rapport att kommunernas och
regionernas delade ansvar har varit problematiskt och att huvudmännen haft betydande svårigheter att samordna sina uppdrag. Ett
problem var även de olika angreppssätten då kommunerna bedrev
äldreomsorg utifrån socialt perspektiv medan regionerna hade ett
medicinskt perspektiv.3
För att komma tillrätta med detta genomfördes under 1990-talet
flera stora huvudmannaskapsreformer. Den första var den s.k. ädelreformen4. Genom ädelreformen fick kommunerna ta över det
samlade ansvaret för långvarig vård och omsorg till äldre och funktionshindrade personer. Ädelreformen hade som utgångspunkt att
människors behov av vård och omsorg är sammansatta och skiftar
över tid. Den uppdelning som tidigare gällt mellan sociala och medicinska insatser ansågs inte ändamålsenlig. Tanken var därför att på
ett mer sammanhållet sätt tillgodose människors sociala och medicinska behov. Yrkesroller och arbetsorganisation inom socialtjänsten och delar av hälso- och sjukvården skulle samordnas. Ädelreformen innebar en stor strukturförändring i hälso- och sjukvårdssystemet genom att kommunerna fick ta över som huvudman för
delar av hälso- och sjukvården. Kommunerna fick skyldighet att
inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre
personer respektive bostäder med särskild service för funktions-

3
4

Socialstyrelsen 1996:2, Ädelreformen slutrapport, s. 4.
Prop. 1990/91:14 Om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m.
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hindrade (numera funktionsnedsatta5) personer. Kommunerna fick
ansvaret för att tillhandahålla hälso- och sjukvård åt personer som
bor i särskilda boendeformer och bostäder eller som vistas i dagverksamhet. Kommunerna fick också möjlighet att erbjuda hälsooch sjukvård till personer som bor hemma (hemsjukvård). Regionerna fick emellertid ha kvar det övergripande sjukvårdsuppdraget
och ansvaret för läkarinsatser.6
Efter ädelreformen har ytterligare reformer genomförts i syfte att
skapa ett bättre och mer samlat omhändertagande av äldre och personer med sammansatta behov av medicinska och sociala insatser.
Genom reformerna har huvudmannaskapet för hälso- och sjukvård
ytterligare övergått till kommunerna.
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, infördes 1994. Lagen är en del av det som kallas
för handikappreformen.7 Genom lagen gavs personer med vissa funktionshinder rätt till stöd och service. Kommunerna fick det primära
ansvaret för det stöd som skulle ges i vardagen, antingen i eget hem
eller i särskilda boenden. Vårdhemmen och specialistsjukhusen för
funktionsnedsättningar avvecklades.
Genom psykiatrireformen8 1995 överfördes huvudmannaskapet
för insatser riktade till psykiskt långtidssjuka från regionerna till
kommunerna. Genom reformen fick kommunerna krav på att erbjuda lämpliga boendeformer och stöd i hemmet för personer med
omfattande psykiska funktionshinder.
Genom vårdvalsreformen9 infördes ändringar i hälso- och sjukvårdslagen i syfte att öka patienternas valfrihet och underlätta för privata vårdgivare att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning.
Kärnan i reformen var att regionerna ska organisera primärvården så
att patienten har valfrihet mellan olika utförare i primärvården. Som en
del av vårdvalsreformen trädde lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
förkortad LOV, i kraft 2009. Lagen innebär ett alternativt sätt för
huvudmännen att upphandla privata utförare av offentligt finansierad
hälso- och sjukvård och socialtjänst (utöver lagen [2016:1145] om
5

Regeringen har i prop. 2008/09:28 s. 8 och prop. 2008/09:160 s. 117 uttalat att termen funktionsnedsättning, som beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga, bör
få genomslag i den svenska lagstiftningen efter hand.
6
Prop. 1990/91:14 s. 3 f. och 57 ff.
7
Prop. 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade.
8
Prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor.
9
Prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården.
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offentlig upphandling). Upphandling enligt lagen om valfrihetssystem
innebär, till skillnad från enligt lagen om offentlig upphandling, att
regionen ska godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som
angetts i förfrågningsunderlaget.10 Vårdvalsreformen innebar att det
blev obligatoriskt för regionerna att införa valfrihetssystem i primärvården.11 För kommunerna är det däremot frivilligt att införa valfrihetssystem inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

8.3

Ansvaret för att bedriva hälso- och sjukvård

8.3.1

Inledning

Den svenska hälso- och sjukvården karakteriseras bl.a. av en stark
decentralisering. Staten ansvarar för den övergripande hälso- och
sjukvårdspolitiken, men det är de 21 regionerna och de 290 kommunerna som tillsammans har ansvaret för att genomföra hälso- och
sjukvården i landet. Den svenska modellen innebär också att i princip
all hälso- och sjukvård är offentligt finansierad, antingen av regioner
eller av kommuner som huvudmän.12 Hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), förkortad HSL, karaktäriseras som en målinriktad ramlag. Den sätter upp mål för hälso- och sjukvården men har få
preciserade regler om hälso- och sjukvårdens utformning. Regionerna får därmed betydande frihet att själva organisera verksamheten
utifrån de egna förutsättningarna och behoven.
Enligt 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen avses med huvudman
den region eller kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda
hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en
eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Med hälso- och sjukvård
avses enligt hälso- och sjukvårdslagen bl.a. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (2 kap.
1 § HSL). Begreppet hälso- och sjukvård omfattar således såväl de
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärderna som den
egentliga sjukvården.
10

8 kap. 1 § LOV.
7 kap. 3 § HSL och prop. 2008/09:74 s. 26 f.
12
Hälso- och sjukvård kan givetvis också bedrivas helt i privat regi, då utan avtal med regionen
eller kommunen och utan inslag av offentlig finansiering. I dessa fall finns inget offentligt
huvudmannaskap. Denna sektor av hälso- och sjukvården är emellertid liten.
11
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Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på
lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga
ohälsa (3 kap. 1 och 2 §§ HSL). Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska
vidare bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär bl.a.
att vården särskilt ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (5 kap. 1 § 2 och 3 HSL). Dessa grundläggande
principer slås fast i hälso- och sjukvårdslagens allmänna bestämmelser
och gäller oavsett om det är en region eller kommun som är huvudman
för hälso- och sjukvårdsinsatserna.
8.3.2

Regionernas ansvar för hälso- och sjukvård

Regionerna har ansvar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
personer som är bosatta inom regionen (8 kap. 1 § HSL). I regionernas planeringsansvar ingår att planera hälso- och sjukvården med
utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionens
ansvar för hälso- och sjukvård. Regionen ska vid planeringen beakta
den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare. Regionen
ska även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk
beredskap upprätthålls (7 kap. 2 § HSL). Regionernas totalansvar för
planeringen av hälso- och sjukvården inom regionen inskränks enbart
genom det ansvar kommunerna har för sin hälso- och sjukvård.13
Regionerna ansvarar för att det ska finnas sjukhus för sådan
hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning, s.k. sluten
vård (2 kap. 4 § HSL). Annan hälso- och sjukvård benämns öppen
vård (2 kap. 5 § HSL).
Primärvården är en del av den öppna vården. Med primärvård
avses i hälso- och sjukvårdslagen hälso- och sjukvårdsverksamhet där
öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller
patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete
och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens (2 kap. 6 § HSL).
13

Prop. 1990/91:14 s. 151 f.
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Regeringen har betonat att primärvård är en vårdnivå, inte en specifik organisationsform. Primärvården kallas ”den första vårdnivån”
och ska tillgodose befolkningens basala behov av hälso- och sjukvård. Primärvården inkluderar både regional och kommunal hälsooch sjukvård.14
Både regioner och kommuner kan således vara huvudmän för insatser inom primärvård, men regioner har ett visst utpekat ansvar
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Regionen ska organisera primärvården så att alla som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång
till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Regionen får inte
begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom regionen. Regionen ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare
behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen
från regionen till utförare inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare. När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen om valfrihetssystem tillämpas (7 kap. 3 § HSL).
Regionen har ett särskilt ansvar för sådan hälso- och sjukvård
som kräver insats av läkare. Regionen ska avsätta de läkarresurser
som behövs till kommunerna för att personer ska kunna erbjudas en
god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet
(16 kap. 1 § HSL).
En region får sluta avtal med någon annan aktör, exempelvis en
enskild vårdgivare, om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar
för (15 kap. 1 § HSL). Regionen är fortfarande huvudman i sådana
fall.
8.3.3

Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård

Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt äldre och
personer med funktionsnedsättningar som efter beslut av kommunen bor i särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen (2001:453),
förkortad SoL. Kommunen ska även erbjuda hälso- och sjukvård åt
dem som vistas i sådan dagverksamhet som avses i 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (12 kap. 1 § HSL). Kommunens ansvar för hälso- och
sjukvård är alltså avgränsad till att avse dessa särskilt utpekade
patientgrupper (”äldre eller funktionshindrade”).
14

Prop. 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. s. 46.
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Kommunen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov. Vid planeringen ska även beaktas den
hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare, t.ex. enskilda
vårdgivare (11 kap. 2 § HSL).
När det gäller hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) ligger
det formella ansvaret på regionen. Kommunerna har dock möjlighet
att på frivillig väg erbjuda personer som vistas i kommunen hemsjukvård (12 kap. 2 § HSL). Regionen har även möjlighet att överlåta
skyldigheten att erbjuda hemsjukvård till en kommun inom regionen
genom en särskild överenskommelse. Överenskommelsen får inte
avse ansvar för sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare (14 kap.
1 § HSL). I praktiken har i dag alla regioner utom Region Stockholm
gjort överenskommelser om att kommunerna ska ansvara för
hemsjukvården.15
Läkarinsatser ingår inte i kommunernas ansvar för hälso- och
sjukvård. Regionerna har som nämnts ovan det särskilda ansvaret för
läkarinsatser och ska avsätta de läkarresurser som behövs till kommunerna. Regionen har kvar ansvaret för de läkarinsatser som behövs, även efter att kommunen övertagit ansvaret för hemsjukvården. Detta ställer krav på samverkan med kommuner och enskilda
utförare av hälso- och sjukvård. Den kommunala hemsjukvården
behöver exempelvis samarbeta med läkare på vårdcentraler, mottagningar och sjukhus för att den enskilde patienten ska få de insatser
som denne behöver.
Även en kommun får sluta avtal med någon annan aktör, exempelvis en enskild vårdgivare, om att utföra de uppgifter som kommunen ansvarar för (15 kap. 1 § HSL) Kommunen är fortfarande
huvudman i sådana fall.
8.3.4

Krav på god kvalitet och kvalitetsuppföljning

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att
kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen
upprätthålls (3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen [2010:650], förkortad
PSL). Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på
en god vård uppfylls (5 kap. 1 § HSL). Kvaliteten inom hälso- och
sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras
15

Socialstyrelsen, Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård – Förstudie, 2019, s. 19.

187

454
Reglering av ansvar för vård och omsorg och samverkan …

SOU 2021:4

(5 kap. 4 § HSL respektive 16 § tandvårdslagen [1985:125]). Detta
brukar kallas för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete.
I förarbetena till bestämmelsen i 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen anges att vårdgivaren inom hälso- och sjukvården ska utveckla
metoder för att noga följa och analysera utvecklingen vad gäller kvalitet och säkerhet. Det gäller t.ex. system som synliggör förekomsten av risktillbud eller s.k. avvikande händelser (onormala vårdtider, infektioner, komplikationer, reoperationer, återintagningar
etc.) eller som mäter servicegrad och patienttillfredsställelse. Resultatet av kvalitetsarbetet är en viktig del av att vidareutveckla vården,
höja kvaliteten och stärka patientens ställning och ska fortlöpande
återföras till dem som deltar i vård- och behandlingsarbetet.16

8.4

Allmänt om socialtjänstens verksamhet

8.4.1

Inledning

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, karakteriseras som en målinriktad
ramlag. Beteckningen ramlag innebär att den innehåller tämligen få
preciserade regler om socialtjänstens utformning. Kommunerna får
därigenom betydande frihet att själva organisera verksamheten utifrån
sina förutsättningar och kommunmedlemmarnas behov. Lagens målinriktning innebär att lagstiftaren har angett vissa mål för socialtjänsten i stället för att i detalj reglera dess gestaltning. Kommunens frihet
att utöva socialtjänstverksamheten kan anses definieras av flera bestämmelser i socialtjänstlagen som anger vad kommunen eller socialnämnden har att följa. Vidare avgörs kommunens åtagande av annat
såsom allmän förvaltningsdomstolars domar t.ex. bedömning av den
enskildes rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen och myndigheters tillsyn av socialtjänstens verksamhet. I 1 kap. 1 § socialtjänstlagen anges
målen för socialtjänsten. Enligt den bestämmelsen ska samhällets
socialtjänst främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Av samma
bestämmelse framgår att socialtjänsten under hänsynstagande till
människans ansvar för sin och andras sociala situation ska inriktas på
att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser samt att

16

Prop. 1995/96:176 s. 53 f.
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verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som
de behöver (2 kap. 1 § SoL). Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige
bestämmer (2 kap. 4 § SoL). Tidigare var socialnämnden en obligatorisk kommunal nämnd, men sedan år 1992 har kommunen frihet
att bestämma nämndorganisationen inom socialtjänsten.17 Utöver
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), förkortad KL, får en kommun sluta avtal med en enskild person om att
utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Arbetsuppgifter
som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas.
När det gäller utförandet av kommunens arbetsuppgifter inom
socialtjänsten får kommunen sluta avtal med en enskild person
(fysisk eller juridisk person tex. bolag, föreningar, samfälligheter och
stiftelser) om att utföra kommunens uppgifter. Arbetsuppgifter som
innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas (2 kap. 5 §
SoL). Kommunen får även träffa överenskommelse med regionen,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för
socialtjänstens arbetsuppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser (2 kap. 6 § SoL).
När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och
från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen
upprätta en individuell plan (2 kap. 7 § SoL). För en närmare beskrivning av en sådan individuell plan, se avsnitt 8.7.2.
8.4.2

Socialtjänstens tre huvudfunktioner

Socialtjänstens insatser kan delas in i följande tre huvudfunktioner.18
• Strukturinriktade insatser, som syftar till en god samhällsmiljö.
Några exempel som nämns är medverkan i samhällsplaneringen
och uppsökande verksamhet.

17

Se även 6 kap. kommunallagen.
Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson, Nya Sociallagarna, kommentar till 3 kap. 1 § SoL,
JUNO version:33.
18
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• Allmänt inriktade insatser, som är generellt utformade sociala
insatser inom socialtjänsten som t.ex. riktar sig till äldre personer
och inte förutsätter biståndsprövning. Öppna dagcentraler och
träffpunkter för social samvaro och gemenskap är i dag exempel
på sådana verksamheter.19
• Individuellt inriktade insatser, som avser insatser som är direkt
anpassade till den enskilde individens behov. Enligt propositionen räknas hit bl.a. behovsprövad hjälp, upplysningar, samtal och
rådgivning, andra förebyggande insatser och hjälpåtgärder som
motiveras av den aktuella situationen.
8.4.3

Utredning och beslut om behovsprövade insatser

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt
till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd)
och för sin livsföring i övrigt. Bistånd enligt socialtjänstlagen förutsätter således som huvudregel en individuell behovsprövning.20
Hur ärenden som gäller stöd och hjälp till enskilda ska hanteras
följer av bestämmelser i socialtjänstlagen och förvaltningslagen
(2017:900). När en ansökan om bistånd har tagits emot ska socialnämnden inleda en utredning och bedöma vilka uppgifter som
nämnden behöver samla in för att kunna göra en bedömning av ansökan. Kan det konstateras att den enskilde har behov av stöd och
hjälp för att uppnå en skälig levnadsnivå, och behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, beviljas rätt till bistånd (4 kap. 1 § SoL). Den
som bedöms sakna behov av stöd och hjälp har inte rätt till bistånd.
Går beslutet den enskilde emot, helt eller i någon del, finns möjlighet
att överklaga beslutet till förvaltningsrätt. Socialnämnden får även ge
bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, om det
finns skäl för det (4 kap. 2 § SoL).

19
20

Prop. 1996/97:124 s. 55.
Se tex. RÅ 1991 ref. 61.

190

457
SOU 2021:4

8.4.4

Reglering av ansvar för vård och omsorg och samverkan …

Bistånd eller service

När insatser är direkt anpassade till den enskildes behov ska en
utredning alltså genomföras och beslut fattas i enlighet med 4 kap.
1 § socialtjänstlagen. Kommunerna kan dock erbjuda allmänt inriktade och allmänt utformade tjänster utan föregående behovsprövning som service. Det kan röra sig om hemtjänst, dagverksamheter
eller annan liknande social tjänst enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen.
Det kan även göras inom ramen för den arbetsuppgift som socialtjänsten har enligt 3 kap. 1 § socialtjänstlagen att svara för omsorg
och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och
annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Det är framför
allt förebyggande, rådgivande och informerande insatser som kan
erbjudas som service. Sådana insatser är inte individanpassade utan
tillhandahålls lika för alla. När nämnden får en ansökan om bistånd ska
nämnden i första hand pröva om den enskilde har rätt till den begärda
hjälpen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.21 Det finns även möjlighet
att erbjuda hemtjänst till äldre utan föregående behovsprövning enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen, se avsnitt 8.5.2.
8.4.5

Krav på god kvalitet och kvalitetsuppföljning

I 3 kap. 3 § socialtjänstlagen anges att insatser inom socialtjänsten
ska vara av god kvalitet och att det för utförande av arbetsuppgifter
inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och
erfarenhet. Det anges även i denna bestämmelse att kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Av
förarbetena till bestämmelsen framgår att avsikten med bestämmelsen är att ställa krav på uppföljning och utvärdering av de insatser
som görs liksom på en anpassning av utbud och innehåll med hänsyn
till utvecklingen i omvärlden.22

21
22

JO 2003/04 s. 236.
Prop. 1997/98:113 s. 92.
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8.5

Socialtjänstens insatser för äldre och personer
med funktionsnedsättningar

8.5.1

Inledning

Bestämmelserna i socialtjänstlagen i övrigt gäller för äldre och personer med funktionshinder likaväl som för andra människor. I 5 kap.
socialtjänstlagen har dock särskilda bestämmelser införts för olika
grupper, däribland äldre och personer med funktionsnedsättningar,
för att markera att vissa grupper har ett särskilt behov av stöd.
8.5.2

Socialtjänstens insatser för äldre
enligt socialtjänstlagen

I 5 kap. 4–6 §§ socialtjänstlagen finns det särskilda bestämmelser om
äldre. Bestämmelserna handlar om såväl strukturinriktade och allmänt inriktade insatser som individuella åtgärder. Som exempel på
strukturinriktade och allmänt inriktade insatser kan nämnas att
socialnämnden har ett ansvar för att verka för att äldre personer får
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (5 kap.
4 § SoL). Det anges i samma paragraf att socialtjänstens omsorg om
äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande, vilket benämns som värdegrund. Socialnämnden ska även verka för att äldre människor får goda bostäder (5 kap.
5 § SoL).
När det gäller individuella åtgärder kan nämnas att socialnämnden enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen ska ge de äldre som behöver
det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Sådan
hjälp ges oftast genom hemtjänst, se avsnitt 8.5.5.
Kommunen ska även inrätta särskilda boendeformer för service
och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd, s.k. särskilt
boende (5 kap. 5 § SoL). Till sådana boendeformer räknas bl.a. ålderdomshem, servicehus, gruppboende, platser för korttidsvård eller
korttidsboende.23 Bostaden ska uppfylla tre grundläggande krav,
nämligen a) vara så utformad och utrustad att den boende kan utveckla sina personliga resurser att leva ett självständigt liv, b) bereda
denne möjlighet att vid varje tid på dygnet erhålla de tjänster som
23

Prop. 2005/06:115 s. 23.
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krävs för att klara sin tillvaro och känna sig trygg, samt c) ha tillgång
till personal som kan bedöma när det behövs social eller medicinsk
vård och som kan svara för att sådan ges.24 Sådana boenden ska även
ha dygnet-runt-tillgänglig personal.25
Kommunen har även möjlighet att inrätta särskilda boenden för
den grupp äldre som inte har så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är nödvändig, men som däremot bedöms behöva få ökad
trygghet och gemenskap med andra, när kvarboende i ordinarie
boende inte längre upplevs tryggt, s.k. trygghetsboenden (5 kap. 5 §
SoL). Denna form av särskilt boende bör t.ex. kunna erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge för att öka
tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. Det stöd
och den hjälp och service som den enskilde kan behöva bör efter
biståndsbedömning kunna erbjudas genom hemtjänstinsatser på
samma sätt som vid hemtjänst i ordinarie boende. Kommunens
ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer omfattar
inte biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunen får däremot erbjuda hemsjukvård.
Till socialtjänstens uppgifter hör även att göra sig väl förtrogen
med kommunmedborgarnas levnadsförhållanden och att genom
uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna
för goda levnadsförhållanden (5 kap. 6 § SoL).
Ansökan om bistånd till äldre i form av exempelvis hemtjänst
eller bostad i en särskild boendeform för service och omvårdnad
prövas i allmänhet som bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.
De individuella insatser som nämnts kan beviljas efter en behovsprövning. Enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen får dock socialnämnden utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre om
åldringen har informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt
han eller hon kan påverka utförandet av insatserna, på vilket sätt
kommunen följer upp insatserna, och rätten att alltid kunna ansöka
om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Kommunen ska sedan
följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §
socialtjänstlagen.

24
25

Prop. 2005/06:115 s. 78.
2 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937).
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Socialtjänstens insatser till äldre enligt annan
lagstiftning

Kommunerna har möjlighet att tillhandahålla insatser till äldre utan
föregående behovsprövning. Vissa insatser, förutom hemtjänst, tillhandahålls dock inte enligt socialtjänstlagen utan enligt lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogenheter, den s.k. befogenhetslagen.
Lagen ger kommunerna en befogenhet att tillhandahålla servicetjänster utan någon individuell behovsprövning till äldre kommunmedlemmar (2 kap. 7 § befogenhetslagen). Det är kommunen som
beslutar om den vill tillhandahålla servicetjänster med stöd av lagen
och i så fall vilka servicetjänster som ska erbjudas, i vilken utsträckning och till vilken åldersgrupp samt vilken avgift som ska tas ut.
Kommunen får dock endast tillhandahålla tjänster till de som är 68 år
eller äldre.
Samma nämnd eller de nämnder som enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen har hand om verksamhet enligt socialtjänstlagen ska ha hand om
verksamhet enligt befogenhetslagen (1 kap. 4 § befogenhetslagen).
Befogenhetslagen inskränker dock inte de skyldigheter en kommun
har enligt socialtjänstlagen (1 kap. 4 § befogenhetslagen). Det betyder
bl.a. att en ansökan om bistånd inte kan avslås med hänvisning till att
den enskilde personens behov kan tillgodoses genom de tjänster som
ges med stöd av befogenhetslagen.26
Med servicetjänster avses enligt 2 kap. 7 § befogenhetslagen tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och
som inte utgör personlig omvårdnad. I förarbetena anges att servicetjänster kan avse en rad olika tjänster, men att det inte går att exakt
ange vad som utgör sådana tjänster. Det ska dock vara fråga om tjänster eller uppgifter som en yngre frisk person utan funktionsnedsättning kan utföra själv, exempelvis byta glödlampor eller göra tunga
lyft. Andra exempel på fallförebyggande servicetjänster som nämns är
montering av halkskydd och städning.27 Regeringen ansåg det inte
nödvändigt att i dåvarande sekretesslagen införa någon särskild bestämmelse om sekretess eller att i lag införa bestämmelser om dokumentation av eller tillsyn över den verksamhet som bedrivs för äldre
enligt befogenhetslagen.28
26
27
28

Prop. 2005/06:115 s. 148.
Prop. 2005/06:115 s. 149.
Prop. 2005/06:115 s. 152 f.
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Socialtjänstens insatser för funktionshindrade
enligt socialtjänstlagen

I 5 kap. 7–8 a §§ socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om
personer med funktionshinder som innefattar en skyldighet för kommunen att ge erforderlig service, omvårdnad m.m. åt alla personer i
kommunen med såväl fysiska som psykiska funktionshinder. Funktionshinder innebär enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition den begränsning eller det hinder som gör att en människa till
följd av en skada inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de
gränser som kan anses som normalt. I Socialstyrelsens termbank beskrivs funktionshinder som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
Till skillnad från vad som gäller insatser enligt LSS, är kommunernas skyldigheter enligt socialtjänstlagen inte avgränsade till personer med vissa funktionsnedsättningar.
Enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att
människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden ska även medverka till att
den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt
som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska också inrätta bostäder med särskild service för dem som
till följd av sådana svårigheter som nämnts behöver ett sådant boende.
Socialtjänstens insatser för funktionshindrade gäller såväl strukturinriktade och allmänt inriktade insatser som individuellt inriktade
insatser. I det förra fallet är det en viktig uppgift för socialtjänsten att i
sin medverkan i samhällsplaneringen bevaka att bostadsområden och
servicefunktioner utformas med hänsyn till funktionshindrades behov.
I fråga om individuella insatser kan särskilt nämnas social hemhjälp, hjälp med bostad och kurativa insatser. Detta kan ske genom
stöd i den egna bostaden, vilket ofta kallas boendestöd. Boendestöd
är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att
hantera sin vardag. Boendestödet anpassas till den enskildes behov
av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv. Härmed avses
såväl det egna boendet som boende i bostad med särskild service.29
29

Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, Socialstyrelsen 2010 s. 8.
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Även insats i form av hemtjänst kan vara ett alternativ för stöd i den
egna bostaden, se avsnitt 8.5.5.
I 5 kap. 8 § socialtjänstlagen anges att kommunerna har en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet och att göra sig väl förtrogna med funktionshindrades levnadsförhållanden samt att planera sina insatser för människor med funktionshinder.
Ansökan om bostad i en särskild boendeform för service och
omvårdnad kommer i allmänhet att prövas som bistånd enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen.
8.5.5

Hemtjänst och dagverksamhet

Kommunen har som nämnts enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen ett
ansvar för att underlätta för alla kommuninvånare att bo hemma och
att ha kontakt med andra genom att anordna hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst.
Hemtjänsten bör medverka till att den enskilde behåller sin
intellektuella, emotionella och fysiska förmåga. Därigenom kan den
som får hjälp leva ett aktivt liv.30 Begreppet hemtjänst är inte närmare
preciserat i lagtexten, men av förarbetena framgår det vilka typer av
insatser som ska ingå i hemtjänsten.31 Hemtjänstens arbetsuppgifter
delas upp i två olika kategorier, en med inriktning mot arbetsuppgifter av servicekaraktär och en med inriktning mot personlig omvårdnad. Med serviceuppgifter avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel, såsom städning, tvätt, hjälp med inköp, ärenden på
post och bank och hjälp med tillredning av måltider eller distribution
av färdiglagad mat. Med personlig omvårdnad avses de insatser som
därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala
behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig
och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser för att
bryta isolering och för att kunna känna trygghet och säkerhet i det
egna hemmet. En annan viktig del av hemtjänsten är det sociala
inslaget – att få en medmänniska och få stimulans genom umgänge
med andra. Till omvårdnadsinsatserna räknas därför sociala insatser
såsom samtal med den enskilde, aktivering samt hjälp med kontakt
med närstående och serviceinrättningar.32 Det kan också vara led30
31
32

Prop. 2005/06:115 s. 84.
Prop. 1997/98:113 s. 119, prop. 1996/97:124 s. 87 ff. och prop. 2005/06:115 s. 83 f.
Prop. 2005/06:115 s. 84.
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sagning eller andra insatser som behövs för att bryta isolering eller
insatser för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna
hemmet. I begreppet hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare i hemmet. Trygghetslarm är också en sådan insats som innefattas
i begreppet hemtjänst. Även samtalsstöd och rådgivning kan anses ingå i begreppet hemtjänst.33 Syftet med hemtjänstinsatser är att underlätta och möjliggöra människors dagliga livsföring i det egna hemmet.
Insatserna gör det i många fall möjligt att bo kvar i det egna hemmet.
Det kan handla om att människor som på grund av sjukdom, psykiska
eller sociala funktionsnedsättningar eller annan orsak behöver stöd
och hjälp i den dagliga livsföringen.34 Begreppet hemtjänst omfattar
såväl insatser i ordinärt boende som i särskilt boende.35
Som ett komplement till hemtjänsten kan äldre som har behov av
det även få tillgång till biståndsbedömd dagverksamhet. Syftet med
dagverksamheten är bl.a. att underlätta för äldre att bo kvar i ordinärt
boende, men den kan också ges som ett stöd i särskilt boende. Denna
typ av dagverksamhet riktar sig främst till personer med demenssjukdomar eller psykiska funktionshinder, men den kan även ges till
andra som behöver aktivering och rehabilitering. Dagverksamhet kan
också fungera som avlösning för anhöriga. Utöver den behovsprövade
dagverksamheten finns en stor flora av öppna verksamheter (dagcentraler, träffpunkter m.m.) som äldre kan besöka utan behovsprövning och beslut. Öppna verksamheter bedrivs ibland av frivilligorganisationer.36
8.5.6

Socialtjänstens insatser enligt LSS

Kommunen är också enligt LSS skyldig att svara för insatser för vissa
funktionshindrade. Enligt lagen har den som har en viss diagnos som
innebär en funktionsnedsättning rätt att få stödinsats beviljad för att
kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Enligt 7 §
LSS är den som omfattas av lagen berättigad till insatser i form av
särskilt stöd och särskild service om han eller hon behöver sådan
hjälp i sin livsföring och om behovet inte tillgodoses på annat sätt.
Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.
33

Prop. 2017/18:106 s. 19.
Prop. 1996/97:124 s. 88.
35
Prop. 2005/06:115 s. 84.
36
Prop. 2005/06:115 s. 84 f.
34
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Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till
mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga
att leva ett självständigt liv.
I 9 § LSS räknas ett antal insatser upp. Som exempel på sådana
särskilda insatser som kan begäras kan nämnas personlig assistans,
vilket innebär biträde av personlig assistent, eller ekonomiskt stöd
till sådan assistans som exempelvis rör hjälp med personlig hygien,
måltider, påklädning eller kommunikation med andra. Biträde av
personlig assistent kan ges genom personligt vårdbiträde som är
anställt hos kommunen, kooperativ, organisation eller företag. En
personlig assistent kan också vara anställd av den funktionshindrade
själv. Om den enskilde själv önskar vara arbetsgivare för den personliga assistenten eller själv anlita annat organ än kommunen, kan han
av kommunen få ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans. Den enskilde personen får då själv ordna sin personliga
assistans på det sätt som han eller hon anser är bäst. Den grundläggande principen är att rätten till bidraget från kommunen följer
samma villkor som rätten till biträde av personlig assistent. Andra
exempel är ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse utanför det egna hemmet och korttidstillsyn.
Kommunen ska även medverka till att personer med funktionsnedsättningar får meningsfull sysselsättning. Kommunen ska erbjuda daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar
arbete och som inte utbildar sig. Sådan daglig verksamhet bör innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade
arbetsuppgifter. Det senare innebär dock inte att det är fråga om
något avlönat arbete där syftet är att tillhandahålla tjänster eller producera varor.
Kommunen har även ansvaret för att personer med funktionshinder får bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov av
särskilt stöd. Kommunen ska även inrätta bostäder med särskild
service för dem som till följd av funktionshinder behöver ett sådant
boende. Ett av de grundläggande syften med LSS är just att tillförsäkra
personer med funktionshinder goda levnadsvillkor och rätten till en
bostad som är särskilt anpassad efter den enskildes behov. Boendet
kan vara ett gruppboende, serviceboende eller något annat särskilt
anpassat boende.
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Regionerna har dock ansvaret för insatsen rådgivning och annat
personligt stöd enligt LSS. Här avses stödinsatser av övergripande
natur som till viss del ligger hälso- och sjukvården nära. Insatserna kan
vara av rådgivande och allmänt stödjande art och ges bl.a. av kurator,
psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped, arbetsterapeut,
förskolekonsulent m.fl. yrkeskategorier som kan behövas för att
erbjuda ett fullgott stöd. För att kunna bedöma insatsernas karaktär
kan det också vara lämpligt att ha tillgång till konsultläkare. Avsikten
är inte att ge sjukvårdande behandling, rehabilitering eller andra insatser som klart faller inom hälso- och sjukvårdslagens tillämpningsområde och inte heller att ge den typ av social service som socialtjänsten ska erbjuda eller pedagogiska insatser som hör till undervisning.37
I samband med att en insats enligt LSS beviljas ska den enskilde
erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser
upprättas i samråd med honom eller henne, gällande både de insatser
som kommunen ansvarar för och de som regionen ansvarar för (10 §
LSS).
Stödet är avsett att lämnas till personer under 65 år. För att stöd
ska kunna lämnas efter 65-årsdagen måste insatserna ha beviljats
eller ansökan ha gjorts dessförinnan (9 b § LSS). Behov som uppkommer senare ska tas om hand inom äldreomsorgen.
8.5.7

Informationshantering inom socialtjänstens verksamhet
för äldre och personer med funktionsnedsättningar38

Hantering av information om enskilda inom socialtjänsten och
verksamhet enligt LSS, hädanefter gemensamt benämnd socialtjänsten, förekommer kontinuerligt under ett ärendes gång. Det finns
dock vissa skeden då hanteringen av information är mer intensiv. En
stor del av informationshanteringen görs när en individuell behovsbedömning görs. I det skedet dokumenteras och inhämtas uppgifter
för att en biståndshandläggare ska kunna fatta beslut om socialtjänstinsatser som den enskilde har ansökt om, t.ex. hemtjänst.
När insatserna sedan genomförs av personal inom hemtjänsten
behöver även detta dokumenteras. Under genomförandefasen kan
37

Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson, Nya sociallagarna, kommentaren till 9 § LSS,
JUNO version:32.
38
Delar av denna beskrivning av är hämtad från betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt
tid (SOU 2014:23) s. 565 f.
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såväl kommunala som privata utförare stå för insatserna och dokumentationen, i många fall beroende på vilken utförare den enskilde
själv har valt. För att de beslutade insatserna ska kunna genomföras
på ett ändamålsenligt sätt görs ett informationsutbyte mellan den
kommunala verksamhet som fattat beslut om insatsen och den eller
de utförare som ska genomföra beslutet.
I nästa steg hanteras ofta uppgifter om enskilda för att följa upp
de insatser som har genomförts. Det kan exempelvis handla om att
kommunen som huvudman följer upp att den enskilde får den beviljade insatsen utförd enligt nämndens beslut och gällande författningar.
När socialtjänsten genom myndighetsutövning utreder och fattar
beslut i ärenden hanteras information i första hand av kommunen som
huvudman. I detta skede inhämtas vanligtvis information från andra
källor som bedöms nödvändiga för att driva utredningen framåt och
fatta ett beslut på goda grunder. Förutom från den enskilde som omfattas av utredningen förekommer att kommunen inhämtar information från anhöriga, hälso- och sjukvården, skolan, Polismyndigheten
m.fl.
En beskrivning av regleringen av hanteringen av personuppgifter
inom socialtjänsten finns i avsnitt 7.3.
8.5.8

Omfattningen av socialtjänstens insatser för äldre
och personer med funktionsnedsättningar

Av Socialstyrelsens statistik för år 2019 framgår att drygt 329 000
äldre personer hade minst en verkställd insats enligt socialtjänstlagen,
den 31 oktober 2019, vilket motsvarar 16 procent av befolkningen
65 år eller äldre.39 Av Socialstyrelsens statistik framgår vidare att
237 000 äldre hade hemtjänstinsatser i sitt ordinära boende den
31 oktober 2019.40
När det gäller insatser för personer med funktionsnedsättningar
framgår av Socialstyrelsens statistik att den 31 oktober 2019 hade
57 200 personer med funktionsnedsättning en pågående insats enligt
socialtjänstlagen. De vanligaste insatserna var boendestöd, följt av
39

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2019, Socialstyrelsen (2020).
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2019, Socialstyrelsen
(2020).
40
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hemtjänst i ordinärt boende och trygghetslarm.41 Pågående insats
enligt LSS som kommunen ansvarar för hade den 1 oktober 2019
75 000 personer.42
Det är upp till varje kommun att avgöra om valfrihetssystem
enligt lagen om valfrihetssystem ska införas inom socialtjänstens
verksamhet rörande äldre personer och kommunens insatser enligt
LSS till personer med funktionsnedsättning eller inte. Av Sveriges
290 kommuner hade den 1 juli 2020, drygt hälften – 160 kommuner
– valfrihetssystem i drift. I dessa kommuner är valfrihet inom hemtjänst vanligast. Men flera kommuner har även valfrihet inom ramen
för LSS.43
Socialstyrelsen för även statistik över hur stor andel av socialtjänstens insatser som utförs i enskild regi.44 Av denna statistik
framgår att när det gäller hemtjänst för äldre personer, dvs. personer
65 år eller äldre, utfördes 17 procent av hemtjänsttimmarna i enskild
regi och cirka 20 procent av de som bodde på enskilt boende bodde
på ett enskilt boende som drevs i enskild regi. När det gäller personer
under 65 år med funktionsnedsättning bodde år 2019 20 procent på
särskilt boende i enskild regi och 24 procent av hemtjänsttimmarna
skedde i enskild regi.
Mot denna bakgrund står det enligt utredningens mening klart
att de aktuella verksamheterna är av betydande storlek räknat till
antal personer som får insatser. Det står även klart att en stor del av
verksamheten bedrivs i enskild regi.

8.6

Ansvaret när privata utförare utför vård och
omsorg

Allmänt gäller att kommuner och regioner, med de begränsningar
som framgår av lag, får överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. Detta framgår av 3 kap. 12 § respektive
10 kap. 1 § kommunallagen. Vidare finns en bestämmelse som ger
kommuner och regioner en generell rätt till avtalssamverkan. Enligt
41

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2019, Socialstyrelsen
(2020).
42
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2019, Socialstyrelsen (2020).
43
Sveriges Kommuner och Regioner, Beslutsläge LOV-införande Juli 2020.
44
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2019, Socialstyrelsen
(2020).
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bestämmelsen får en kommun eller en region ingå avtal om att någon
av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun
eller en annan region (avtalssamverkan) (9 kap. 37 § KL). Sådan
avtalssamverkan hindras inte av det annars gällande kravet i kommunallagen på anknytning till kommunens eller regionens område
eller dess medlemmar (den s.k. lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § KL).
I 15 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, 2 kap. 5 § socialtjänstlagen och 17 § LSS finns specialregler som, utöver den generella
rätten till avtalssamverkan i kommunallagen, anger att region eller
kommun får överlåta utförandet till privata aktörer.
Enskilda vårdgivare med offentlig finansiering grundar vanligen
sin verksamhet på i huvudsak någon av följande avtalsrelationer med
region eller kommun:
• Vårdval enligt lagen om valfrihetssystem.
• Upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.
• Ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
• Direktavtal.
Ansvaret mot de egna kommunmedlemmarna ligger på kommunen
eller regionen som huvudman även om vissa uppgifter lämnats över
till en enskild utförare. Detta kan indirekt utläsas av kommunallagen, där det anges att de kommunala nämnderna har ett ansvar att
kontrollera att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt,
även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon
annan (6 kap. 6 § KL). I 10 kap. 8 och 9 §§ kommunallagen finns
vidare särskilda bestämmelser som reglerar kommunens skyldighet
att kontrollera och genomföra verksamhetsuppföljning när kommunala angelägenheter lämnats över till privata utförare. Detta innebär
att regionen eller kommunen har det yttersta ansvaret även för förvaltningsuppgifter som har anförtrotts åt en entreprenör.45 Även när
kommuner och regioner lämnat över utförandet av verksamhet till
privata aktörer, kvarstår därför det kommunala huvudmannaskapet
och därmed det yttersta ansvaret för verksamheten. Man kan beskriva det som att den enskilda utföraren tillhandahåller en tjänst
45

Olle Lundin och Tom Madell, Kommunallagen, kommentaren till 10 kap. 8 §, JUNO,
version:2A.
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och kommunen eller regionen behåller det övergripande ansvaret på
samma sätt som när den bedriver verksamhet i egen regi. Region och
kommun är alltså huvudmän och beställare av vård och omsorg.
I den egenskapen är de ansvariga för att följa upp och kontrollera hur
de privata utförarna sköter den offentligt finansierade vården och
omsorgen.

8.7

Regelverk om samverkan i hälso- och sjukvård
och socialtjänst

8.7.1

Allmän samverkan

Ett övergripande krav på samverkan som gäller både regioner och
kommuner, är att de vid planeringen och utvecklingen av hälso- och
sjukvården ska samverka med samhällsorgan, organisationer och
vårdgivare (7 kap. 7 § HSL och 11 kap. 3 § HSL). En precisering av
denna samverkansskyldighet är regionens skyldighet att till kommunerna inom regionen avsätta de läkarresurser som behövs för att
kommunerna ska kunna fullgöra sina uppgifter inom hälso- och
sjukvården (16 kap. 1 § HSL). Den regionanställda läkarens uppgift
är att regelbundet besöka de boende och ge stöd till övriga professioner. Läkaren ska i den kommunala vården även akut kunna ge
nödvändiga insatser i olika boendeformer där kommunen ansvarar
för vården.46
Regionen och kommunen ska även samverka så att den som bor i
särskilt boende, vistas i dagverksamhet eller får hemsjukvård från
kommunen också får övrig vård och behandling, hjälpmedel och
sådana förbrukningsartiklar som denne kan behöva (16 kap. 2 § HSL).
Regionen ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett
samarbete i fråga om bl.a. personer med psykiska funktionsnedsättningar (16 kap. 3 § 1 HSL). Motsvarande skyldighet finns för
kommunen att ingå överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer med psykiska funktionsnedsättningar
(5 kap. 8 a § socialtjänstlagen). Kommunen ska även planera sina
insatser för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och i denna planering ska kommunen samverka med regionen

46

Prop. 2005/06:115 s. 178.
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samt andra samhällsorgan och organisationer (5 kap. 8 a § socialtjänstlagen).
Inom socialtjänsten ska kommunen planera sina insatser för äldre
och personer med funktionsnedsättningar i samverkan med regionen
samt andra samhällsorgan och organisationer (5 kap. 6 och 8 §§ SoL).
Den 1 januari 2018 infördes lagen (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (samverkanslagen).
Samverkanslagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst
av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvården eller den regionalt finansierade öppna vården
(1 kap. 2 § samverkanslagen). Regeringens mål med den föreslagna
regleringen var att den skulle leda till en trygg och säker utskrivningsprocess och att så långt möjligt bidra till att den enskilde inte i
onödan ska behöva tillbringa tid på sjukhus. Ambitionen var att
bidra till en säkrare och för patienterna tryggare förflyttning från
vård på sjukhus till vård och omsorg i eget eller särskilt boende.47
I lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet finns bestämmelser som möjliggör samverkan i en
gemensam nämnd. En region och en eller flera kommuner som ingår
i regionen får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt
fullgöra regionens arbetsuppgifter enligt bl.a. hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen (1985:125) (1 § 1). Vidare får en sådan
gemensam nämnd fullgöra kommunens arbetsuppgifter enligt bl.a.
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen (1 § 2).
8.7.2

Samordnade vårdplaner inom vård och omsorg

I vissa fall finns särskilda bestämmelser som föreskriver att samordnad vårdplanering kring en individ ska göras gemensamt mellan
olika verksamheter. Detta ska i regel dokumenteras i en samordnad
vårdplan. Det finns ett flertal krav på individuella planer i olika författningar i både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nedan ges
några exempel där det finns författningskrav på samordnade vårdplaner samt hur dessa ska dokumenteras beskrivs nedan.

47

Prop. 2016/17:106 s. 27.
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Samordnad individuell vårdplan (SIP)
Kommuner och regioner ska gemensamt upprätta en s.k. samordnad
individuell vårdplan (förkortad SIP) för en person som har behov av
insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten.
Detta framgår av 16 kap. 4 § HSL. Socialstyrelsens termbank ger följande definition för samordnad individuell vårdplan.48
Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och
som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering.

Av den samordnade individuella vårdplanen ska det framgå
• vilka insatser som behövs,
• vilka insatser som respektive huvudman ska svara för,
• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än regionen eller kommunen, och
• vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för
planen (16 kap. 4 § HSL).
Motsvarande skyldighet för socialtjänsten i en kommun finns i 2 kap.
7 § socialtjänstlagen.
Bestämmelserna om SIP är inte avsedda för någon särskild grupp
utan omfattar alla personer som behöver en individuell plan för att
få sina behov tillgodosedda. Missbruksvården och äldreomsorgen är
dock exempel på verksamheter inom socialtjänsten där bestämmelserna om SIP ofta får betydelse. Skyldigheten att upprätta en individuell plan är inte heller avgränsad till vissa åldersgrupper utan gäller
insatser till både vuxna och barn.49
En tydlig situation när en SIP behövs är när insatser från andra
huvudmän är nödvändiga för att den som gör bedömningen av planeringsbehovet ska kunna fullgöra sitt ansvar. Det kan handla om en
person som har sociala insatser från kommunen men som har svårt
att ta emot dessa om han eller hon inte samtidigt får medicinska
rehabiliteringsinsatser.50

48
49
50

Socialstyrelsens termbank, länk https://termbank.socialstyrelsen.se.
Prop. 2008/09:193 s. 20.
Prop. 2008/09:193 s. 21.
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Skyldigheten att upprätta en SIP omfattar samtliga personer som
har behov av socialtjänstens insatser och hälso- och sjukvård, dvs.
även de som får dessa behov tillgodosedda av enskilda vårdgivare
eller andra enskilda aktörer som region och kommun har slutit avtal
med. Det är alltså regioner och kommuners skyldighet att försäkra
sig om att individuella planer upprättas även för patienter och klienter som får omsorg av enskilda vårdgivare.
Samordnad vårdplan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Samverkanslagen innehåller bestämmelser om vårdplanering vid övergången när en patient skrivs ut från inneliggande (sluten) vård till
öppen vård. Samverkanslagen reglerar bl.a. samverkan vid planering av
insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan
komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionalt finansierade öppna
vården (1 kap. 1 § samverkanslagen).
Samordnad plan vid utskrivning definieras enligt Socialstyrelsens
termbank enligt följande.51
Vård- och omsorgsplan som upprättats vid utskrivning från sluten vård
för att beskriva den enskildes fortsatta behov av insatser/åtgärder från
hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst och som är ett resultat av samordnad vård- och omsorgsplanering.

Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både region
och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, ska en
samordnad individuell planering genomföras av representanter för
de enheter som ansvarar för insatserna (4 kap. 1 § samverkanslagen).
Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården, ska även den regionfinansierade öppna vården medverka
i den samordnade individuella planeringen.

51

Socialstyrelsens termbank, länk https://termbank.socialstyrelsen.se.
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Dokumentation av vårdplaner och insatser vid samverkan
En vårdgivare ska säkerställa att en patientjournal innehåller bl.a.
uppgift om sådan vårdplanering som genomförts för patienten
(5 kap. 5 § första stycket 13 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2016:40] om journalföring och behandling av
personuppgifter i hälso- och sjukvården). I Socialstyrelsens handbok
till föreskrifterna skriver Socialstyrelsen att dokumentationen kan
omfatta ”en beskrivning av vårdens planering, genomförande och
resultat”.52
I 3 kap. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård finns särskilda bestämmelser om vårdplanering. Där anges att all vårdplanering enligt dessa föreskrifter ska dokumenteras i patientjournalen i
den slutna vården (3 kap. 6 § SOSFS 2005:27).
Bestämmelser om dokumentation av planer inom socialtjänsten
finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)
om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS. Det framgår bl.a. att planer ska tillföras den enskildes
personakt så snart planen är upprättad (6 kap. 2 § SOSFS 2014:5).
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) gäller för hälso- och
sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. Föreskrifterna ställer krav på att vårdgivaren (eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS) utarbetar och fastställer de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet 53 (4 kap. 4 §
första stycket). Föreskrifterna beskriver bl.a. processer kring överföring av information om enskilda patienter och samverkan i vårdprocesserna.

52

Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, s. 67.
53
Kvalitet definieras i detta sammanhang som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som
gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst
och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (2 kap. 1 § SOSFS 2011:9).
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9.1

Äldre utredningar

Övergången till en i huvudsak digital hantering av personuppgifter
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har pågått under lång
tid. Det har gjorts flera översyner av regleringen av behandling av
personuppgifter inom dessa områden. Några exempel är Socialdatautredningen vars slutbetänkande (SOU 1999:109)1 låg till grund för
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som
trädde i kraft 2001, Patientdatautredningen vars slutbetänkande
(SOU 2006:82)2 låg till grund för patientdatalagen som trädde
i kraft 2008 och Socialtjänstdatautredningen vars slutbetänkande
(SOU 2009:32)3 lämnades i mars 2009.
Socialtjänstdatautredningen förslog bl.a. regler som skulle ge
förbättrade möjligheter för utbyte av personuppgifter mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Utredningen menade att det
finns ett påtagligt ökat behov av informationsutbyte mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. En grundläggande förutsättning
för att samverkan ska kunna fungera genom hela vårdkedjan är att
den information som behövs för att planera den enskildes vård och
omsorg finns tillgänglig, bl.a. för gemensamma verksamhetsuppföljningar. Därför föreslog utredningen att införa ändamålsbestämmelser som anger att personuppgifter inom socialtjänsten respektive
hälso- och sjukvården får behandlas för gemensamma verksamhetsuppföljningar mellan de båda verksamhetsområdena. Utredningen
föreslog även, för att likställa socialtjänstens regelverk med hälsooch sjukvårdens, en ny sekretessbestämmelse som bryter sekretessen mellan olika myndigheter som bedriver viss socialtjänstverk1

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SOU 1999:109).
Patientdatalag (SOU 2006:82).
3
Socialtjänsten – Integritet – Effektivitet (SOU 2009:32).
2
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samhet inom en och samma kommun. Vidare föreslogs en sekretessbestämmelse som skulle gälla för gemensam uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring (verksamhetsuppföljning).4 Socialtjänstdatautredningens förslag ledde dock inte till några lagstiftningsåtgärder.

9.2

Anpassningen till dataskyddsförordningen

Inför att dataskyddsförordningen skulle börja tillämpas tillsattes
Dataskyddsutredningen vars uppdrag var att föreslå en nationell reglering som kompletterar dataskyddsförordningen. I uppdraget ingick
inte att se över registerförfattningarna eller annan sektorsspecifik
reglering om behandling av personuppgifter. Förslagen i utredningens
betänkande5 ledde bl.a. till att personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen upphävdes och att kompletterande bestämmelser
samlades i den nya dataskyddslagen.
Socialdataskyddsutredningen undersökte vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om behandling av personuppgifter
inom Socialdepartementets verksamhetsområde, samt föreslog anpassningar i nationell rätt (SOU 2017:66).6 Utredningens förslag
ledde till ändringar i ett stort antal lagar inom Socialdepartementets
verksamhetsområde. I den efterföljande propositionen uttalade regeringen att laglig behandling av personuppgifter som sedan tidigare
förekom i olika verksamheter bör kunna fortsätta. Ändringar i förutsättningarna för att ytterligare behandla personuppgifter skulle få
övervägas i annan ordning. Lagförslagen avgränsades till att hantera de
anpassningar i författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde som vid det tillfället bedömdes behövas med anledning av
dataskyddsförordningen.7

4

SOU 2009:32 s. 25 ff.
Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39).
6
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66).
7
Prop. 2017/18:171 s. 58.
5
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Digitaliseringsrättsutredningen

Det har också genomförts utredningar som på ett generellt plan
berör övergången till ett digitalt arbetssätt och hantering av digital
information. Digitaliseringsrättsutredningen hade i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom
den offentliga förvaltningen. Utredningen ansåg att en allt mer digitaliserad förvaltning samtidigt kan innebära att samhället öppnar upp
för olika risker. God informationssäkerhet är därför nödvändig i den
digitala förvaltningen. Vad som ur integritetssynpunkt kan anses
tillåtet, såväl när det gäller dataskyddsreglering som sekretessreglering, är också centralt. Digitaliseringsrättsutredningen föreslog i sitt
slutbetänkande (SOU 2018:25)8 bl.a. en ny reglering om digital
kommunikation i förvaltningslagen (2017:900). Förslaget innehåller
en ny huvudregel om att myndigheters kommunikation med personer ska vara digital, om det inte är olämpligt av säkerhetsskäl eller
av andra skäl.9 Förslaget har ännu inte lett till några lagändringar utan
bereds för närvarande.

9.4

Integritetskommittén

Integritetskommittén ansåg i sitt slutbetänkande (SOU 2017:52)10 att
det behövs en ny reglering för den behandling av personuppgifter som
förekommer inom socialtjänsten och att behandling av personuppgifter inom socialtjänsten i likhet med vad som gäller i hälso- och
sjukvården bör regleras i en egen lag. Vidare ansåg kommittén att nya
integritetsstärkande regler borde införas i patientdatalagen där vårdgivarens övergripande ansvar för en säker och ändamålsenlig hantering
av personuppgifter skulle uttryckas tydligare och på ett samlat sätt i
patientdatalagen.11 I sitt delbetänkande (SOU 2016:41)12 gjorde kommittén en kartläggning av de integritetsrisker som en vanlig medborgare kan utsättas för. Det som är förknippat med den högsta risken för den personliga integriteten ansågs oftast handla om den stora
8

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25).
SOU 2018:25 s. 20.
Så stärker vi den personliga integriteten. Slutbetänkande av integritetskommittén (SOU 2017:52).
11
SOU 2017:52 s. 24 f.
12
Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41).
9

10
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insamling och hantering av personuppgifter som stora delar av
befolkningen genomgår. Här ingår informationshanteringen inom
hälso- och sjukvård och s.k. välfärdstjänster inom socialtjänsten, inte
minst frågor om rätt behörighet och åtkomstkontroller.13
Riksdagen har ansett att regeringen bör överväga om det finns
anledning att göra en översyn av patientdatalagen och annan relevant
lagstiftning. Det är enligt riksdagen angeläget att lagstiftningen på
området är anpassad till de krav som dagens teknik ställer, samtidigt
som den personliga integriteten beaktas.14

9.5

Styrning för en mer jämlik vård

Utredningen Styrning för en mer jämlik vård lämnade sitt slutbetänkande i oktober 2019 (SOU 2019:42)15. Utredningen ansåg att en
avgörande komponent för att nå målbilden en vård på lika villkor för
hela befolkningen är att skapa ett fungerande informationsutbyte
om patienten. Särskilt viktig är en sådan utveckling för de patienter
som har de största behoven, som konsumerar mest vård och som
ofta har behov av insatser från både region och kommun. Att olika
vårdgivare behöver få del av varandras vårddokumentation för att
kunna ge bästa möjliga vård, var enligt utredningen ett centralt tema
under hearingar, i samtal med nätläkare och med andra privata vårdgivare. Utredningen hänvisade till att flera tidigare utredningar
(SOU 2014:23, SOU 2015:32 och SOU 2016:2) slagit fast att nuvarande lagstiftning om informationsutbyte inte ger tillräckliga förutsättningar för de gränsöverskridande organisationer och arbetssätt
som hälso- och sjukvården behöver utveckla. Trots de senaste årens
utveckling mot en ökad mångfald av vårdgivare, större valmöjligheter
för patienten, samt ett ökat åtagande för kommuner som hälso- och
sjukvårdshuvudmän, har frågan om hur informationen enkelt ska
kunna följa med patienten över vårdgivargränser inte beaktats.16

13

SOU 2016:41 s. 76 f och 245.
Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU8 punkt 58, rskr. 2018/19:233.
15
Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42).
16
SOU 2019:42 s. 338.
14
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Rätt information i vård och omsorg

Utredningen Rätt information i vård och omsorg tillsattes år 2011
med uppdraget att utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredningen lämnade ett
omfattande slutbetänkande (SOU 2014:23)17 med ett stort antal
förslag som på olika sätt syftade till att öka förutsättningarna för en
mer ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering. Utredningen föreslog exempelvis att man skulle införa två nya lagar
som reglerar informationshantering inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten, en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag. Vidare föreslog utredningen att man skulle ändra reglerna
om direktåtkomst genom sammanhållen journalföring på så sätt att
samtliga vårdgivare som finansieras av samma huvudman ska kunna
dela uppgifter om en patient med hjälp av direktåtkomst under
samma förutsättningar, oavsett om verksamheten drivs i offentlig
eller privat regi.18
Utredningen identifierade ett antal faktorer av stor betydelse för
att skapa en ännu mer ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering inom hälso- och sjukvården. Dit hörde bl.a. att de
rättsliga förutsättningarna för samverkan kring patienter ligger i linje
med de krav på samverkan som finns i lagstiftningen och de behov
som finns hos patienten. En annan viktig faktor var att de rättsliga
förutsättningarna för att säkra och utveckla hälso- och sjukvårdens
kvalitet ligger i linje med de krav som finns i lagstiftningen. Utredningen ansåg bl.a. att dagens lagstiftning är alltför organisationsorienterad och har lett till negativa följder som inte varit avsedda när
det gäller informationshantering i vård och omsorg. Utredningen
gjorde antagandet att personer i allmänhet sannolikt förutsätter att
den information som behövs i en vårdprocess finns tillgänglig för
samtliga vårdgivare på ett likvärdigt sätt, oavsett om vården utförs
av en eller flera utförare. Utredningen förespråkade därför en informationshantering med individen i centrum för att leva upp till personers behov och förväntningar.19 Utredningen påtalade att den
under arbetets gång fått höra synpunkter om att informationshan17

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23).
För en sammanfattning av utredningens förslag, se SOU 2014:23 s. 27 ff.
19
SOU 2014:23 s. 283 f.
18
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teringen inte ligger i linje med de politiska initiativen kring ökad
mångfald, större valfrihet och tydligare fokus på folkhälsa och prevention.20
Förslagen fick blandad kritik av remissinstanserna. Vissa menade
att utredningens förslag på ett bra sätt väger in behovet av skydd för
patienternas personliga integritet. Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Datainspektionen och Sveriges advokatsamfund kritiserade dock förslagen
skarpt för att de inte tillräckligt beaktade den personliga integriteten.21
Utredningens förslag har medfört endast mindre lagändringar,
bl.a. har bestämmelser i patientdatalagen som gäller personer med
permanent nedsatt beslutsförmåga införts.22 Förslagen om en genomgripande förändring och en ny socialtjänstdatalag respektive en hälsooch sjukvårdsdatalag har inte genomförts.

9.7

Framtidens socialtjänst

Utredningen Framtidens socialtjänst hade i uppdrag att göra en
översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens
uppgifter. Syftet med uppdraget var bl.a. att utforma en socialtjänst
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med
ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och
rättigheter. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) i augusti 2020. Utredningen lämnade bl.a. förslag om en ny socialtjänstlag som ska ersätta
den nuvarande lagen. Utredningen uttalade att uppföljning är en
nödvändig förutsättning för att säkerställa god kvalitet i socialtjänsten och att det finns starka indikationer på att kvalitetsarbetet
inte fungerar tillfredställande i socialtjänsten i dag. Utredningen
föreslog därför att det ska klargöras i socialtjänstlagen att kvaliteten
i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska följas upp, utvecklas och säkras. Vidare föreslog utredningen att det ska införas en ny
20

SOU 2014:23 s. 296.
För närmare information om remissinstansernas synpunkter, se Socialdepartementets promemoria Remissammanställning över betänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid 201410-09 S2014/00112/FS.
22
SOU 2013:45, prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20,och rskr. 2013/14:328.
21
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lag om socialtjänstdataregister. Syftet med den lagen är att utöka
Socialstyrelsens möjlighet att behandla personuppgifter för nationell
statistik till att i större utsträckning motsvara de förutsättningar som
finns inom hälso- och sjukvården.23
Förslaget bereds för närvarande i Regeringskansliet.

23

SOU 2020:47 s. 35 ff.
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Pågående utredningsarbete

10.1

Utredningen samordnad utveckling för god
och nära vård

Utredningen tillsattes år 2017 med uppdraget att stödja regioner,
berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat
utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen har överlämnat tre delbetänkanden. Det andra delbetänkandet God och nära vård. En primärvårdsreform (SOU 2018:39) har utmynnat i en proposition som
lämnades i maj 2020. Enligt regeringen bör hälso- och sjukvården
ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med
annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård
som stärker hälsan.1
Utredningens huvudbetänkande, God och nära vård – En reform
för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) överlämnades
i mars 2020. Förslagen i huvudbetänkandet, tillsammans med tidigare
förslag, syftar till att bidra till en reform av hälso- och sjukvårdssystemen ur ett flertal aspekter, med en stark och resursstark primärvård som bas. Ett av utredningens uppdrag rör hur samverkan mellan
primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården kan underlättas. I detta ingår hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör
se ut och hur förutsättningar för att samordna vårdinsatser för patienter och brukare i alla åldrar med omfattande och komplexa vårdbehov kan förbättras.2
Utredningen har identifierat ett behov av att stärka samverkan
mellan regioner och kommuner för att säkerställa att patienter får en
sammanhängande, personcentrerad hälso- och sjukvård. Utredningen
1

Prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61. Lagändringarna träder i kraft den
1 juli 2021 (SFS 2020:1043).
2
SOU 2020:19 s. 19 f.
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har även pekat på behovet av förebyggande och rehabiliterande vårdoch omsorgsinsatser. I sitt huvudbetänkande lämnade utredningen
ett antal förslag för att stärka samverkan mellan primärvården och
den kommunala hälso- och sjukvården, bl.a. när det gäller regleringen
av individuella vårdplaner. Utredningen har även lämnat förslag om
att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas de
förutsättningar för den samverkan som behövs för att en god vård
ska kunna ges. Detta tydliggör kravet på ett hälso- och sjukvårdssystem som hänger ihop även på utförarnivå.3
Utredningens arbete pågår enligt tilläggsdirektiv som gäller tidiga
insatser vid psykisk ohälsa och ska redovisas senast i slutet av januari
2021.

3

SOU 2020:19 s. 21 ff.
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11

Strukturförändringar som
påverkar förutsättningarna
att bedriva hälso- och sjukvård
och socialtjänst

11.1

Inledning

Det har skett stora strukturförändringar inom socialtjänsten och
hälso- och sjukvården under de senaste årtiondena. Följande förändringar påverkar på olika sätt förutsättningarna att bedriva hälso- och
sjukvård och socialtjänst.
• Det finns i dag fler olika utförare som är verksamma inom hälsooch sjukvård och socialtjänst än tidigare. Allt fler privata vårdgivare bedriver vård- och omsorg med eller utan offentlig finansiering.
• Demografin förändras med en ökande andel äldre personer i
befolkningen.
• Den tekniska utvecklingen och ekonomiska skäl leder till en allt
högre grad av digitalisering och ökade möjligheter att enkelt dela
digitaliserad information.

11.2

Fler olika utförare av verksamheterna än tidigare

Det är regioner och kommuner som ansvarar för att invånarna får tillgång till hälso- och sjukvård och socialtjänst. Tidigare bedrev regioner och kommuner i princip all hälso- och sjukvård i egen regi och
privat finansierad hälso- och sjukvård, utanför företagshälsovården,
var sällsynt. Utvecklingen på senare år med den nationella vård-
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garantin och det fria vårdvalet har dock ritat om kartan för det
svenska vårdlandskapet. Utvecklingen har lett till att det finns allt fler
privata vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård med offentlig
finansiering. Denna utveckling ligger i linje med en politisk ambition
att öka andelen privata aktörer inom vård och omsorg.
Som huvudman har regioner och kommuner alltid det yttersta
ansvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs med offentlig finansiering och inte är statlig. Detta gäller även när en privat vårdgivare
står för utförandet. Huvudmannen behöver bl.a. ha tillgång till uppgifter om patienten för att följa upp och utveckla vården. För patienten innebär utvecklingen en större valfrihet, samtidigt som han eller
hon kan komma att få vård och omsorg av flera aktörer. Detta medför ökade behov av att information om patienten kan överföras mellan
de olika aktörerna i vårdkedjan.
Den kommunala självstyrelsen och den fria kommunala nämndorganisationen ger regioner och kommuner stor frihet att välja sin
organisationsform. Det är sannolikt andra aspekter än möjligheterna
till informationsutbyte som avgör hur regioner och kommuner organiserar sina verksamheter. Geografiska och ekonomiska aspekter kan
styra men även indelning utifrån kompetensområden eller enligt en
s.k. beställar- och utförarmodell är vanligt förekommande. Det är
inte ovanligt att en kommun har flera nämnder inom ett och samma
verksamhetsområde. Den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen bygger dock på principen att sekretessgränserna följer
myndighetsgränserna. Detta kan leda till att det uppstår ”oönskade”
sekretessgränser till följd av hur regioner och kommuner väljer att
organisera sin verksamhet.
I en rapport från Riksrevisionen granskades de statliga insatserna
som gjorts för att vårdpersonal ska ha tillgång till all relevant patientinformation vid rätt tillfälle. Riksrevisionen anförde att med regeringens ambition att öka andelen privata aktörer inom vård och omsorg
blir det allt viktigare att säkerställa ett effektivt utbyte av information
över organisationsgränserna. Riksrevisionens granskning visade att
hur vården är organiserad får konsekvenser för hanteringen av patientinformation. Granskningen visade exempelvis att det i en region med
få vårdgivare är enklare att få tillgång till patientinformation då
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patientdatalagen ställer hårdare krav vid informationsutbyte mellan
olika vårdgivare än inom en vårdgivare.1

11.3

Demografin förändras med en ökande andel
äldre personer

Parallellt med utvecklingen mot fler utförare inom vård och omsorg
pågår en demografisk förändring. Det handlar om den i grunden positiva utvecklingen att människor i Sverige lever allt längre. Andelen personer som är 80 år eller äldre förväntas öka kraftigt. År 2019 utgjorde
andelen personer över 80 år cirka 5 procent av befolkningen. År 2050
förväntas andelen äldre ha ökat till 9 procent av befolkningen.2
Många äldre personer har flera sjukdomar och sammansatta vårdbehov. Myndigheten för vård-och omsorgsanalys konstaterar i en
rapport att 85 procent av personerna över 65 år har minst en kronisk
sjukdom. En majoritet av sjukvårdens resurser riktas till gruppen
med kronisk sjukdom; de står för cirka 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna.3
Kostnaden för sjukvården förväntas öka med cirka 30 procent
under perioden 2010–2050.4 Kostnaden för äldreomsorgen förväntas
öka med cirka 70 procent. Eftersom antalet äldre kommer att öka och
ohälsan är som störst i denna grupp, förväntas antalet personer med
svår ohälsa i befolkningen öka med 45 procent perioden 2010–2050.5
Många äldre som får vård i den kommunalt finansierade hälsooch sjukvården har också beviljats socialtjänstinsatser från kommunen. En person kan ta emot socialtjänstinsatser från flera olika utförare, t.ex. hemtjänst och dagverksamhet. Drygt 70 procent av de som
är 65 år eller äldre och som tar emot vård från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården har också beviljats socialtjänstinsatser.
Att befolkningen blir äldre medför att fler personer kommer att
utveckla de kroniska sjukdomar som normalt följer av hög ålder.
Detta leder till ett ökat behov av vård och omsorg. Samtidigt som
1

Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg – samverkan utan verkan?
(RiR 2011:19) s. 10 f.
2
Se utredningens direktiv s. 3.
3
Myndigheten för vård-och omsorgsanalys rapport VIP i vården – Om utmaningar i vården
av personer med kronisk sjukdom (Rapport 2014:2) s. 8 f. och 21.
4
Den ljusnande framtid är vård: delresultat från LEV-projektet, Socialdepartementet, Regeringskansliet (2010).
5
Myndigheten för vård-och omsorgsanalys rapport VIP i vården – Om utmaningar i vården
av personer med kronisk sjukdom (Rapport 2014:2) s. 21.
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andelen äldre ökar, kommer andelen personer i arbetsför ålder att
minska trots att flera kan arbeta längre. Verksamheter inom hälsooch sjukvård och socialtjänst kommer därför att behöva tillgodose
ökade behov utifrån en minskande skattebas i form av inkomst av
tjänst och näringsverksamhet. Att ta tillvara de resurser som finns
på bästa sätt blir avgörande.

11.4

Den digitala utvecklingen leder till både nya
möjligheter och nya utmaningar

Digitaliseringen gör det möjligt att använda sig av personuppgifter i
en ny omfattning och för andra ändamål än tidigare. Digitaliseringen
gör det även möjligt med nya sätt att lagra, dela och sprida information om patienter. Hälso- och sjukvårdens informationshantering
handlar i dag om mycket mer än den traditionella journalföringen
där vårdpersonalen dokumenterat i efterhand på papper. Nya tekniska lösningar har potential att ge vårdgivare och huvudmän tillgång
till patientdata, som skulle kunna användas för att utveckla och följa
upp verksamheten. Också för socialtjänstens del kan digitalisering
vara ett sätt att bättre utnyttja resurser och effektivisera verksamheter. Samtidigt måste skyddet för den personliga integriteten
respekteras. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är informationsintensiva sektorer som behandlar stora mängder personuppgifter. Många av uppgifterna rör hälsa och personliga förhållanden
och är av integritetskänslig karaktär. Sverige har internationellt sett
en hög digitaliseringsgrad. EU gör sedan 2014 årliga mätningar av
medlemsstaternas utveckling inom digitaliseringsområdet som
publiceras i ett s.k. DESI-index (the Digital Economy and Society
Index) som bygger på undersökningar inom fem olika områden, bl.a.
tillgången till fast bredband, medborgarnas digitala kommunikationer samt e-förvaltning och e-hälsa. Sverige har alltid placerat sig
bland de tre länder som ligger högst på listan och låg år 2018 på andra
plats efter Danmark.
Att människor i Sverige i allmänhet är vana digitala användare
medför också förväntningar på att kunna sköta kontakter med myndigheter digitalt. Enligt en studie från Sveriges Kommuner och Regioner om invånarnas inställning till digital service är drygt tre fjärde-
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delar av invånarna positivt inställda till att regioner och kommuner
erbjuder digital service och kommunicerar digitalt.6

11.5

Regelverket behöver anpassas

Som framgår ovan finns ett antal faktorer som påverkar de faktiska
möjligheterna att hantera och utbyta information om patienter. Det
har kommit signaler från flera håll att sättet att bedriva vård kommer
att behöva förändras för att klara uppdraget att leverera god och
patientsäker vård även i framtiden. För att klara utmaningarna kommer det även att handla om att flytta fokus, från reaktiv vård på
sjukhus till preventiv vård i primärvården. Regeringen framhåller i
ett utredningsdirektiv att svensk hälso- och sjukvård historiskt har
dominerats av investeringar i specialistvård och akutsjukhus. Primärvården har emellertid en central roll att fylla. Det är dit patienten
förväntas vända sig först för att få en bedömning, sjukvårdsbehandling eller skickas vidare för utredning eller sjukvårdsbehandling inom
specialistsjukvården. I dag vänder sig dock en stor andel av patienterna till andra vårdnivån, t.ex. akutmottagningar, bl.a. på grund av
brist på annan tillgänglig vårdinstans. Att personer som egentligen
hade kunnat tas om hand inom primärvården eller med preventiva
åtgärder vårdas på sjukhus leder till stora belastningar för sjukvårdssystemen. Regeringen framhåller att primärvårdens samordnande roll
kan bidra till en helhetssyn på patienten och skapa förutsättningar
för samverkan mellan olika yrkeskategorier. Det möjliggör ett förebyggande förhållningssätt som är en viktig förutsättning för en hållbar hälsoutveckling. Regeringen betonar att det är angeläget att
primärvården förmår bidra till livsstilsförändringar för att förebygga
kroniska eller andra långvariga sjukdomar samt till att minska risken
för felaktig läkemedelsanvändning.7 Som ett led i detta blir det allt
6

Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2020.
Se dir. 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus
på primärvården. Genom direktiven tillsattes utredningen Samordnad utveckling för god och nära
vård (S 2017:01). Utredningen ska bl.a. samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Arbetet utgör ett steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den
verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Utredningen ska även utreda och lämna
förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och
omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut. Vidare ska
utredningen se över förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Se utredningens hemsida: www.sou.gov.se/godochnaravard/.
7
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viktigare att utforma de juridiska förutsättningarna för ett effektivt
och säkert utbyte av information mellan verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Socialstyrelsen har i en undersökning från år 2019 kartlagt hur
den kommunala hälso- och sjukvården är organiserad. Kartläggningen
visar att de många kontakterna mellan olika vårdgivare eller utförare
när en person går över från en verksamhet till en annan ställer krav
på en väl fungerande samverkan för att inte innebära risker i form av
t.ex. missförstånd eller avsaknad av information om nästa behandlingssteg. Socialstyrelsen konstaterar att kontinuiteten i vården och
omsorgen är mycket viktig för personers upplevelse av trygghet.8
Datainspektionen har genomfört riktade tillsynsinsatser med fokus
på behandling av personuppgifter inom vård och omsorg. Flera av de
tillsynsinsatser som gjorts under åren har belyst gränserna och problematiken för hur personuppgifter får hanteras i socialtjänsten och
hälso- och sjukvården. I Datainspektionens tillsynsplan för 2019 och
2020 var hälso- och sjukvården ett särskilt utpekat område för insatser under 2019.
Riksdagen har i ett tillkännagivande anfört att regeringen bör
överväga om det finns anledning att göra en översyn av patientdatalagen och annan relevant lagstiftning. Det är enligt riksdagen angeläget att lagstiftningen på området är anpassad till de krav som dagens
teknik ställer, samtidigt som den personliga integriteten beaktas.9
Regeringen konstaterar i utredningens direktiv (bilaga 1) att en
översyn av vissa frågor som gäller hantering av personuppgifter i
socialtjänst och hälso- och sjukvårdsverksamhet behöver göras. Bedömningen bygger på förändrade organisationsformer i socialtjänsten och hälso- och sjukvården, den ökade användningen av digitala
stöd för personuppgiftshantering samt behovet av klargöranden kring
lagstiftningen utifrån vad Datainspektionen uttryckt i sina tillsynsinsatser. Regeringen lyfter i direktiven fram det ökade antalet aktörer
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, den allt äldre befolkningen
och den allmänna digitaliseringen i samhället som faktorer som påverkar förutsättningarna att bedriva vård- och omsorg. Regeringen
hänvisar även till rapporter som visar att patienter och brukare generellt har en positiv inställning till digital service i välfärden, så länge
personuppgifterna skyddas på ett tillfredsställande sätt.
8
9

Kommunalt finansierad hälso-och sjukvård – förstudie, art nr. 2019-2-17 s. 7 f.
Bet. 2018/19:SoU8 punkt 58 och rskr. 2018/19:233.
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Samtliga uppdrag i direktiven rör frågor kring hanteringen av personuppgifter i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Regeringen konstaterar att det i princip uteslutande handlar om uppgifter som rör
människors hälsa och livssituation, dvs. information av integritetskänslig karaktär. Utredningen ska därför särskilt ta hänsyn till och
redogöra för behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet och
skydd för den personliga integriteten. Eventuella inskränkningar i
integritetsskyddet ska följas av analyser och proportionerliga och
tydliga avvägningar där alternativa och mindre integritetskränkande
alternativ ska övervägas.
I detta delbetänkande tar utredningen upp frågorna om
– möjligheterna att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i socialtjänst och hälso- och sjukvård,
– utvidgade möjligheter till informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan bl.a. 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.
I följande kapitel berörs dessa frågor i huvudsak utifrån ovan angiven
ordning. Utredningen redovisar också den integritetsanalys som gjorts
i respektive avsnitt.

227

494

495

12

Sammanhållen
omsorgsdokumentation
inom socialtjänsten för
äldre och personer med
funktionsnedsättningar

12.1

Inledning

Behovet av att kunna utbyta information mellan vårdgivare och utförare inom socialtjänsten i syfte att ge en god och säker omsorg, med
bibehållen integritet och säkerhet, har ökat under senare år. Utredningens uppdrag är att se över möjligheterna att införa direktåtkomst, i
likhet med den möjlighet som i dag ges genom sammanhållen journalföring, genom en s.k. sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan på ena sidan verksamheter som avser äldre personer,
t.ex. hemtjänst eller dagverksamhet för personer med demenssjukdom, och personer med funktionsnedsättningar som har insatser
enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) t.ex. boendestöd och insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och på andra sidan hälso- och sjukvård. I detta kapitel
berörs frågan om sammanhållen omsorgsdokumentation i socialtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Frågan
om en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan hälsooch sjukvården och socialtjänsten berörs i kapitel 13.
Ett väl fungerande informationssystem där all omsorgsdokumentation om en person inom verksamheter som avser äldre eller personer med funktionsnedsättningar samlas i strukturerad form kan å
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ena sidan vara till stor nytta, både för omsorgsmottagaren1 och för
omsorgsgivarna2 och, i förlängningen, för samhället i stort. Å andra
sidan rör det sig i stor utsträckning om behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter som på annat sätt är av känslig
karaktär. Om dokumentationen görs tillgänglig mellan olika omsorgsgivare inom socialtjänsten genom direktåtkomst, innebär det
att sekretesskyddade uppgifter blir elektroniskt tillgängliga för andra
omsorgsgivare utan att det i varje enskilt fall görs en sekretessprövning i samband med utlämnandet. Att öppna en möjlighet till enkel
elektronisk åtkomst till sådana uppgifter väcker därför frågor om risker för intrång i den enskildes integritet.
Direktåtkomst brukar således, av skäl som beskrivs närmare i avsnitt 12.3.3 och 12.3.4, anses innebära särskilda integritetsrisker.
Utredningen bör därför, vid bedömningen av om det är möjligt att
införa direktåtkomst mellan olika verksamheter inom socialtjänsten
som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar, göra en
avvägning mellan behovet av sådan åtkomst till personuppgifterna och
de integritetsrisker ett sådant system skulle medföra. För att direktåtkomst ska vara möjlig i detta sammanhang krävs det att behovet,
nyttan, väger tyngre än riskerna med åtkomsten till uppgifterna. Vid
denna avvägning bör även alternativet utlämnande på medium för
automatiserad behandling, dvs. annat elektroniskt utlämnande än
direktåtkomst, övervägas, eftersom detta ansetts vara ett mindre integritetskränkande alternativ jämfört med direktåtkomst.
Kapitlet inleds med en beskrivning av behovet av elektronisk åtkomst till personuppgifter mellan socialtjänstens verksamheter avseende äldre och personer med funktionsnedsättningar. Därefter berörs
olika former av elektroniskt utlämnande och vilka risker direktåtkomst kan antas innebära ur ett sekretess- och dataskyddsperspektiv
samt vilka övriga risker direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande kan medföra. Utredningens överväganden när det gäller avvägningen mellan verksamhetens behov och risker för integritetsintrång
redovisas i avsnitt 12.3.

1

Med omsorgsmottagare avses person som fått eller får insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar eller som fått eller får behovet av sådana insatser bedömda, se avsnitt 16.1.6.
2
Med omsorgsgivare avses 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) (se avsnitt 16.2).
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Utredningens överväganden och förslag till bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inom socialtjänsten
finns i kapitel 15 och 16.
Bestämmelser om direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande har inte någon sekretessbrytande effekt i sig. Om myndigheter och andra omsorgsgivare ska kunna medges direktåtkomst till
sekretessbelagda uppgifter, måste bestämmelserna om direktåtkomst
kombineras med särskilda sekretessbrytande regler som bryter igenom
även tystnadsplikten hos privata omsorgsgivare. Utredningens överväganden och förslag till vilka sekretessbrytande regler som krävs för
att förslaget om direktåtkomst mellan olika omsorgsgivare inom
socialtjänsten ska kunna genomföras finns i kapitel 19.

12.2

Behovet av informationsutbyte

Utredningens bedömning: På motsvarande sätt som inom hälsooch 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.

12.2.1

Bakgrund

Flera statliga utredningar har pekat på att behovet av informationsutbyte inom den individinriktade omsorgsverksamheten inom
socialtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättningar är
stort, även över omsorgsgivargränser. Bland annat har detta påpekats
i betänkandena Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80), Läs
mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
(SOU 2017:21) och Rätt information på rätt plats i rätt tid
(SOU 2014:23). Beskrivningen i detta avsnitt är delvis hämtad från
det sistnämnda betänkandet.
Den kommunala nämnd som är beställare av tjänster behöver kunna
följa upp att en omsorgsmottagare får den insats som beviljats. Den
personal som utför insatserna behöver ha tillräcklig information om
omsorgsmottagaren och dennes situation för att kunna ge en bra
omsorg och ett bra bemötande. Den individinriktade omsorgsverk-

231

498
Sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten för äldre …

SOU 2021:4

samheten inom socialtjänsten för äldre och personer med funktionsnedsättningar vänder sig till omsorgsmottagare som ofta har svårt
att själva redogöra för sin situation och sina behov. Många har t.ex.
nedsatt kognitiv förmåga på grund av ålder eller funktionsnedsättning,
utan att för den skull vara beslutsoförmögna. I många fall får anhöriga ta ett stort ansvar för att förmedla information mellan de olika
personer som omsorgsmottagaren möter. För att omsorgsmottagare
ska få säkra insatser av hög kvalitet, behöver personal inom socialtjänsten på ett säkert och ändamålsenligt sätt som uppfyller krav på
kontinuitet, säkerhet och respekt för omsorgsmottagaren, ha tillgång
till uppgifter om omsorgsmottagaren och information om såväl
pågående insatser som insatser som omsorgsmottagaren fått tidigare.
Personalen behöver såväl ta del av uppgifter som dokumentera uppgifter för att kunna utföra sitt arbete på ett ändamålsenligt och säkert
sätt.
12.2.2

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

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. Detta
är av stor betydelse för den omsorgsmottagare som fått en insats
beviljad men även för den beslutande nämnden som ska kunna uppfylla det lagstadgade kravet på god kvalitet och kvalitetsuppföljning
i 3 kap. 3 § socialtjänstlagen genom att följa upp att omsorgsmottagaren får den beviljade insatsen utförd enligt nämndens beslut och
gällande författningar. Detta gör den beslutande nämnden genom att
ta del av den dokumentation som utföraren är skyldig att göra om
uppföljning av sina insatser. Av denna dokumentation ska det bl.a.
framgå vilka åtgärder som utföraren vidtagit för att omsorgsmottagaren ska få den beviljade insatsen utförd, om det har tillkommit
omständigheter eller inträffat händelser som har medfört att insatsen helt eller delvis inte har kunnat genomföras som planerat och om
omsorgsmottagaren har framfört några klagomål till utföraren på
genomförandet av insatsen.3 Denna dokumentation innehåller i många
fall uppgifter som omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Doku3

6 kap. 3 och 4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
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mentationen är av avgörande betydelse för att omsorgsmottagaren
ska kunna få den omsorg som omsorgsmottagaren är i behov av.
I en kommun där det finns en enda socialnämnd som har ansvaret
för och själv utför alla insatser som ges enligt socialtjänstlagen och
inom socialtjänsten uppstår inga sekretessgränser mellan socialnämnden och de som utför de insatser socialnämnden beslutat om. Det
innebär att uppgifter som omfattas av sekretess kan delas mellan personalen hos socialnämnden utan att en sekretessprövning behöver
göras.
Många kommuner har dock valt att organisera sin verksamhet så
att det inte längre finns bara en kommunal nämnd (myndighet) för
varje verksamhetsområde. Införandet av den fria kommunala nämndorganisationen har inneburit att en del kommuner kommit att dela
upp socialtjänsten på flera sektorer som organisatoriskt hör till olika
nämnder. Det kan exempelvis handla om att kommunen delar upp
verksamheten enligt en beställar- och utförarmodell, där det som
tidigare var en socialnämnd splittras och blir en eller flera beställaroch utförarnämnder. Ett annat exempel är att dela upp nämndstrukturen geografiskt, t.ex. i kommundels- eller stadsdelsnämnder. Det
förekommer även att den organisatoriska uppdelningen är uppbyggd
efter olika ämnesområden inom socialtjänsten, t.ex. äldreomsorg,
hälso- och sjukvård, stöd till personer med funktionsnedsättningar
och individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst.
I en kommun som organiserat sina nämnder så att det finns en
beställar- och en utförarnämnd inom exempelvis äldreomsorgen uppstår det sekretessgränser mellan biståndshandläggaren hos den nämnd
som beslutat om en viss insats och den nämnd som fått i uppdrag att
se till att insatsen blir utförd. Detta påverkar biståndshandläggarens
möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt ta del av den kommunala
utförarens dokumentation om de utförda insatserna. Vid utredningens kontakter med företrädare för socialtjänsten har det påtalats att
det ofta kan uppstå behov av att snabbt kunna justera biståndsbeslut.
Det kan exempelvis vara så att hemtjänst beviljats en omsorgsmottagare men att behoven snabbt ändras så att insatsen borde ändras till
särskilt boende. Det är då viktigt för omsorgsmottagaren att biståndshandläggaren snabbt och enkelt får tillgång till utförarnas dokumentation så att utförarens uppdrag kan ändras så att det passar omsorgsmottagarens aktuella stödbehov. Den beslutande nämnden ska även
dokumentera om behoven hos omsorgsmottagaren förändras på ett
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sätt som gör att nämnden bedömer att den beslutade insatsen inte
längre svarar mot omsorgsmottagarens behov. Av dokumentationen
ska det också framgå vilka åtgärder som har vidtagits av nämnden för
att anpassa insatsen till omsorgsmottagarens behov.4 En annan sak
som företrädare för socialtjänsten påtalat är att det skulle underlätta
om biståndshandläggare kan få elektronisk åtkomst till den genomförandeplan med aktiviteter och mål för insatsen som tas fram hos
utföraren och som används som utgångspunkt för de kontinuerliga
journalanteckningar som förs hos utföraren. En sådan åtkomst
skulle innebära att man inte behöver skicka genomförandeplanen
fram och tillbaka mellan biståndshandläggare och utförare.
Olika kommunala nämnder kan även i andra fall ha behov av varandras dokumentation. Som exempel kan nämnas fall då den organisatoriska uppdelningen är uppbyggd efter olika ämnesområden inom
socialtjänsten så att ansvaret för äldreomsorg respektive stöd till
personer med funktionsnedsättningar är placerat på olika nämnder.
Då kan behov uppstå av att de båda nämnderna på ett enkelt sätt kan
få tillgång till dokumentation avseende en viss omsorgsmottagare som
har insatser från båda nämnderna. Exempelvis när en omsorgsmottagare ansöker om personlig assistans behöver handläggande nämnd
veta om omsorgsmottagaren redan har insats i form av hemtjänst
beviljad från någon annan nämnd och hur denna insats är utformad.
Som beskrivits i kapitel 11 har valfrihetsreformer och ökat antal
privata utförare i socialtjänsten medfört att allt fler aktörer är inblandade i verkställigheten av de insatser som beviljas en omsorgsmottagare. Privata utförares dokumentation avseende de insatser som de
utför omfattas av tystnadsplikt gentemot den kommunala nämnd
som är beställare av insatsen. Även i detta fall påverkas biståndshandläggarens möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av den privata utförarens dokumentation om utförda insatser. Det finns därför en risk
att en omsorgsmottagare som har valt en privat utförare inte får
omsorg av likvärdig kvalitet som den omsorgsmottagare som har valt
en kommunal utförare.

4

5 kap. 24 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
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Olika utförare behöver utbyta uppgifter

Även olika utförare som sida vid sida arbetar för att ge omsorgsmottagaren insatser av god kvalitet kan behöva utbyta uppgifter på ett
effektivt och säkert sätt genom att ta del av varandras daganteckningar. Det finns flera exempel på situationer när sådana behov kan
uppstå.
En omsorgsmottagare kan exempelvis få olika hemtjänstinsatser
utförda av skilda utförare. Det kan röra sig om städning, tvättning,
inköp, personlig omvårdnad, matlagning, promenadsällskap, ledsagning m.m. Det kan även vara så att en omsorgsmottagare får en eller
flera hemtjänstinsatser av samma slag utförda av olika aktörer beroende när på dygnet de utförs.
I vissa av dessa fall finns behov av att information om omsorgsmottagaren som kan vara relevant når en utförare innan utföraren
kommer hem till omsorgsmottagaren för att utföra en insats, eftersom det ger personalen möjlighet att förbereda sitt besök och ytterligare anpassa verksamheten efter omsorgsmottagarens aktuella behov. Det skulle även ge en mer sammanhållen verksamhet över
dygnet, vilket är av stort värde för omsorgsmottagarna som ofta är
sköra och befinner sig i en utsatt situation på grund av hög ålder eller
funktionsnedsättning. Utförarnas information i denna del kan i
princip förväntas innehålla uppgifter om aktuell sinnesstämning, matoch vätskeintag, om omsorgsmottagaren haft avföring, hur omsorgsmottagaren velat ha en viss insats utförd, vilka arbetsuppgifter som
utförts vid ett besök samt vilka arbetsuppgifter som inte utförts och
av vilken anledning de inte utförts.
12.2.4

Dagens informationsöverföring

I dag hanteras ofta överföring av information genom olika former av
elektroniskt utlämnande. Det kan exempelvis handla om att lämna
uppgifter på usb-minne eller optiska lagringsmedia eller genom en
säker filöverföring av uppgifterna via nätverk.5 Sådant elektroniskt
utlämnande kan ske om omsorgsmottagaren lämnat sitt samtycke
till behandling av personuppgifterna hos den mottagande omsorgsgivaren samt att den utlämnande verksamheten antingen har omsorgsmottagarens samtycke att bryta sekretessen, eller vid en sekretess5

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23), Bilaga 4, s. 162.

235

502
Sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten för äldre …

SOU 2021:4

prövning kommer fram till att uppgifterna kan lämnas ut utan att
omsorgsmottagaren lider men. I något fall har kommunen försökt
lösa behovet av att följa upp och dokumentera beslutade insatser
genom att socialnämnden fått direktåtkomst till vissa sekretesskyddade personuppgifter hos en privat utförare. I ett tillsynsbeslut har
dock Datainspektionen förelagt kommunen att upphöra med denna
behandling av personuppgifter med hänvisning till att sådan direktåtkomst inte var tillåten på grund av sekretessbestämmelser.6
I praktiken innebär dagens informationsöverföring därmed att
dokument skickas fram och tillbaka mellan olika aktörer. Ett exempel på detta är att den genomförandeplan med aktiviteter och mål för
en insats som tas fram hos utföraren och som används som utgångspunkt för de kontinuerliga journalanteckningar som förs hos utföraren, skickas fram och tillbaka mellan biståndshandläggare och utförare.
Ett annat sätt att lösa behovet av informationsöverföring i praktiken har under lång tid varit att, med stöd av omsorgsmottagarens
samtycke eller åtminstone med omsorgsmottagarens kännedom,
anteckna det viktigaste i en pärm eller dagbok som förvaras hos omsorgsmottagaren och som de olika utförarna kan läsa och dokumentera i. Ett annat sätt är att anteckna informationen på post-it-lappar
eller att muntlig information överförs genom telefonsamtal eller då
personal möts i hallen hos omsorgsmottagaren.
12.2.5

Sammanfattande synpunkter

Regeringen har som mål att tillgången till socialtjänsten ska vara förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker.7 Det kan dock
konstateras att rådande regelverk innebär att möjligheterna till en
effektiv och säker informationshantering är mycket beroende av hur
kommunen organiserar sig och om privata utförare väljs, vilket påverkar likvärdigheten i socialtjänsten. En kommun med få kommunala nämnder inom socialtjänsten och få privata aktörer bland utförarna har i dag väsentligt bättre förutsättningar till en ändamålsenlig
informationshantering, än kommuner med många nämnder och privata utförare i den offentligt finansierade verksamheten.

6
7

Datainspektionen, dnr 876-2010.
Dir. 2017:39 s.1.
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De organisatoriska förändringarna påverkar såväl den individinriktade informationshanteringen i samband med beslut och genomförande av insatser i socialtjänsten som den hantering av information
som behöver göras i form av uppföljning, kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling m.m. Detta drabbar omsorgsmottagarnas möjligheter
att få den omsorg som de är i behov av.
Det sätt som information överförs på i dag kan visserligen
fungera i vissa situationer och för vissa ändamål men det finns alltid
en risk att viktig information inte förs vidare, att den förvanskas på
vägen eller att obehöriga tar del av informationen. För att få till stånd
en mer säker informationsöverföring för att möta omsorgsmottagarnas behov på ett bättre sätt är dock ett användande av modern teknik
mer ändamålsenligt och effektivt.
Det är därför angeläget att socialtjänsten får rättsliga förutsättningar som stimulerar och möjliggör en ändamålsenlig samverkan
och informationshantering i den individinriktade verksamheten för
äldre och personer med funktionsnedsättningar. Utredningen bedömer därför att det på motsvarande sätt som inom hälso- och sjukvården, finns ett behov av att på ett enkelt och säkert sätt utbyta omsorgsdokumentation över sekretessgränser mellan olika omsorgsgivare inom socialtjänsten.
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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.
Vid regleringen av ett frivilligt system med sammanhållen omsorgsdokumentation mellan verksamheter inom socialtjänsten
som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar, är det
enklast och mest ändamålsenligt att, på motsvarande sätt som
gäller i fråga om sammanhållen journalföring, tillåta direktåtkomst
i kombination med föreskrift om absolut sekretess för överskottsinformation. Det finns dock övervägande fördelar med att
i systemet ge möjlighet till åtkomst genom både direktåtkomst
och annat elektroniskt utlämnande.
Förutsättningarna för elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten behöver författningsregleras i lag.
En särskild konsekvensbedömning avseende dataskydd behöver i de allra flesta fall inte göras av de verksamheter som inför
sammanhållen omsorgsdokumentation.
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 som ska
tillämpas av de verksamheter som väljer att använda sig av sådan
elektronisk tillgång. Förutsättningarna för sådan elektronisk tillgång ska regleras i lag.

12.3.1

Bakgrund

Av närmast föregående avsnitt framgår att det finns ett behov av
utbyte av omsorgsdokumentation över sekretessgränser mellan olika
verksamheter inom socialtjänsten. Elektronisk överföring av information genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande
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mellan de olika omsorgsgivarna skulle kunna vara till nytta på många
sätt. Snabb och enkel tillgång till information om omsorgsmottagarna
kan ge utförligare och säkrare fakta- och kunskapsunderlag vilket är
till fördel för omsorgsmottagaren och för dem som arbetar i verksamheten. Sådan informationsöverföring skulle också kunna medföra effektivitetsvinster för den offentliga förvaltningen.
Samtidigt kan det konstateras att ett system som möjliggör direktåtkomst till personuppgifter inom socialtjänsten kan innebära risker
ur ett integritetsperspektiv. Inom socialtjänstens verksamhet avseende
äldre och personer med funktionsnedsättningar finns ofta behov av
att behandla känsliga personuppgifter, särskilt uppgifter om hälsa.
Det kan också finnas skäl att behandla uppgifter som inte faller under
dataskyddsförordningens definition av känsliga personuppgifter, men
som ändå kan vara av integritetskänslig karaktär. Att de personuppgifter som omsorgsgivarna hanterar i sin verksamhet i allt större utsträckning samlas in och lagras elektroniskt i stället för i pappersform kan innebära nackdelar från integritetssynpunkt. Vidare kan
direktåtkomst och andra former av elektroniskt utlämnande innebära ökad risk för otillbörliga intrång i omsorgsmottagarnas personliga integritet.
Det kan konstateras att personer kan ha olika uppfattning om vad
som utgör en integritetskränkning och vilka förhållanden som medför risker för intrång i den personliga integriteten. När det gäller
direktåtkomst finns det dock vissa omständigheter som typiskt sett
kan sägas innebära risk för integritetsintrång. Utredningen berör i
det följande de risker som direktåtkomst kan innebära ur ett sekretessperspektiv respektive ur ett dataskyddsperspektiv.
Omsorgsmottagaren har rätt till skydd för sin personliga integritet, men denna rätt är inte absolut. I fall som detta, då det är fråga
om det är möjligt att införa ett system med direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande mellan olika omsorgsgivare, måste en avvägning göras mellan behovet av en snabb och enkel tillgång till personuppgifter och eventuella integritetsrisker som ett sådant system kan
innebära. För att det ska vara motiverat att införa direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande måste behovet av behandlingen av
personuppgifterna väga tyngre än omsorgsmottagarens intresse av
skydd för den personliga integriteten.
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Olika former av elektroniskt utlämnande

Direktåtkomst är en form av elektroniskt utlämnande av uppgifter.
Uppgifter kan dock lämnas ut elektroniskt även på andra sätt än
genom direktåtkomst. I s.k. registerförfattningar används ofta begreppet ”utlämnande på medium för automatiserad behandling”, men
även begrepp som ”elektronisk åtkomst” och ”elektroniskt utlämnande” används. Några legaldefinitioner av dessa begrepp finns inte.
Vad som avses med begreppen anges ofta i förarbetena till de olika
registerförfattningarna.8 Utredningen har i detta betänkande valt att
använda begreppet annat elektroniskt utlämnande för sådan elektronisk överföring av uppgifter som inte sker genom direktåtkomst.
Informationshanteringsutredningen, som bl.a. hade i uppdrag att
avgöra om det fanns skäl att i registerförfattningar upprätthålla åtskillnaden mellan olika former av elektroniskt utlämnande, beskrev
begreppen direktåtkomst och medium för automatiserad behandling
på följande sätt.
Med direktåtkomst avses vanligtvis att någon har direkt tillgång
till någon annans register eller databas och på egen hand kan söka
efter information, dock utan att kunna påverka innehållet i registret
eller databasen.9 I begreppet ligger också att den som är personuppgiftsansvarig för registret eller databasen inte har någon kontroll
över vilka uppgifter som mottagaren vid ett visst söktillfälle tar del av.10
Med begreppet utlämnande på medium för automatiserad behandling avses vanligen ett överlämnande av elektroniskt lagrade uppgifter
via något slags medium för lagring eller överföring, exempelvis e-post
eller USB-minne. Som regel innefattar denna typ av utlämnande att
informationen lämnas ut i en form som medför att mottagaren kan
bearbeta informationen.11 Utlämnande kan också ske elektroniskt
genom en s.k. fråga-svarsfunktion, se vidare nedan.
Informationshanteringsutredningen anförde vidare att det, genom
informationsteknikens utveckling, har blivit allt svårare att dra gränsen mellan de olika utlämnandeformerna.12

8

SOU 2012:90 s. 198 f.
SOU 2012:90 s. 198 f.
SOU 2012:90 s. 198. som hänvisar till prop. 2004/05:164 s. 83 och prop. 2011/12:45 s. 133.
11
SOU 2012:90 s. 198 som hänvisar till prop. 2007/08:126 s. 77.
12
SOU 2012:90 s. 199.
9

10
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Ett visst klargörande har skett genom ett avgörande från Högsta
förvaltningsdomstolen, där frågan var om socialnämnderna kunde
anses ha direktåtkomst till Försäkringskassans socialförsäkringsdatabas.13 Domstolen konstaterade att de allmänna handlingar hos en
myndighet som en annan myndighet genom direktåtkomst får tillgång till utgör allmänna handlingar även hos denna myndighet.14 Av
dåvarande 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen (nuvarande 2 kap. 6 § första stycket) framgick att en upptagning anses förvarad hos en myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för
överföring i sådan form att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.
Domstolen anförde vidare att den avgränsning som på detta sätt
görs av begreppet direktåtkomst, genom tillämpning av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet,
kan användas även för att bestämma innehållet i detta begrepp i
114 kap. 22 § socialförsäkringsbalken. I det aktuella fallet var alltså
frågan om upptagningen kunde anses förvarad hos socialnämnderna
i tryckfrihetsförordningens mening. Socialnämnderna kunde inte på
egen hand söka information i socialförsäkringsdatabasen, utan ett
utlämnande förutsatte att Försäkringskassan reagerade på en begäran
om att de efterfrågade uppgifterna skulle lämnas ut. Försäkringskassan
ansågs därmed förfoga över frågan om och i så fall vilka uppgifter
som skulle lämnas ut. Någon sådan teknisk tillgång till upptagningar
som avses enligt nuvarande 2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen ansågs socialnämnderna inte ha, vilket innebar att förfarandet inte var att betrakta som direktåtkomst enligt socialförsäkringsbalken.
Sammanfattningsvis kan därför sägas att för att ett elektroniskt
utlämnande ska anses utgöra direktåtkomst krävs det att den aktuella
upptagningen anses förvarad hos mottagaren på det sätt som avses i
2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen, dvs. att upptagningen är tillgänglig för mottagaren med tekniskt hjälpmedel som
mottagaren själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan
läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

13
14

HFD 2015 ref. 61, den s.k. LEFI Online-domen.
Prop. 2002/03:135 s. 90.
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Risker med direktåtkomst ur ett sekretessperspektiv

Gäller sekretess, som inom socialtjänsten, för uppgift om enskildes
personliga förhållanden med omvänt skaderekvisit, ska sekretessprövningen innefatta en prövning av samtliga omständigheter i det
enskilda fallet, för att bedöma om uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men (se vidare avsnitt 5.5). Många gånger måste handläggaren ta reda på t.ex. mottagarens identitet och avsikter för att kunna avgöra om uppgifterna
ska lämnas ut.15 Vid direktåtkomst sker emellertid utlämnandet
redan när uppgiften görs tillgänglig för andra, och en skade- och
menprövning kan inte göras i det skedet. För att ett system med
utlämnande genom direktåtkomst ska fungera i realiteten krävs det
att det samtidigt införs en sekretessbrytande bestämmelse eller en
uppgiftsskyldighet som gör det möjligt att lämna ut uppgifter som
är skyddade av sekretess utan någon sekretessprövning i det enskilda
fallet, om de i förväg bestämda förutsättningarna för direktåtkomst
är uppfyllda. Skyddet för uppgifterna är således beroende av att den
person som inhämtar uppgiften gör en korrekt bedömning av vad
han eller hon har rätt att ta del av.
Ytterligare en konsekvens av direktåtkomst som kan ha betydelse
ur ett integritetsperspektiv är, som berörs närmare i avsnitt 6.6, 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. Exempelvis utgör ospärrade uppgifter i en allmän
handling i ett system med sammanhållen journalföring i regel en
allmän handling hos alla anslutna myndigheter, oberoende av vilken
myndighet som har fört in uppgifterna i systemet, och en begäran
om utlämnande kan göras hos alla de anslutna myndigheterna. Ju fler
myndigheter som har direktåtkomst till uppgifter i ett gemensamt
informationshanteringssystem, desto större blir alltså, typiskt sett,
allmänhetens möjlighet att få tillgång till dessa uppgifter. Om det
som i det här fallet är fråga om direktåtkomst mellan omsorgsgivare
eller utlämnande genom direktåtkomst från sådana omsorgsgivare till
hälso- och sjukvård kan det konstateras att sekretesskyddet är lika
starkt hos både den utlämnande och mottagande myndigheten. Allmänhetens möjlighet att få ut uppgifter från de anslutna myndigheterna är således i realiteten inte större endast på grund av begäran
15

Prop. 1979/80:2 del A s. 82 och SOU 2003:99 s. 132.
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kan ställas till fler myndigheter. Däremot kan omständigheten att en
upptagning utgör en allmän handling hos samtliga myndigheter som
förvarar dem på det sätt som avses i 2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen innebära att den myndighet som får en framställan om utlämnande av allmän handling, som utgör en sådan
upptagning, måste ta del av handlingen för att kunna göra en
sekretessprövning. Detta oaktat att de villkor som uppställs för att
få behandla uppgifterna i handlingen inte är uppfyllda (se vidare
avsnitt 16.5.7). Uppgifterna i den allmänna handlingen kan på så sätt
komma att spridas till den eller de personer hos de mottagande myndigheterna som har att göra en sekretessprövning. Förhållandet kan
därför innebära en oförutsebar spridning av uppgifterna utanför den
myndighet som samlat in dem från omsorgsmottagaren.
Vid sammanhållen journalföring har dock problemet med att
vårdgivare som inte uppfyller kraven för att ta del av en handling
genom sammanhållen journalföring ändå kan behöva göra det för att
kunna pröva en sekretessfråga, lösts genom införandet av en bestämmelse om absolut sekretess i vissa fall. Enligt 25 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, gäller sekretess hos en hälso- och
sjukvårdsmyndighet för uppgift om enskilds personliga förhållanden
som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna
om sammanhållen journalföring enligt patientdatalagen, om de särskilda förutsättningar som anges för sammanhållen journalföring i
samma lag inte är uppfyllda (se vidare avsnitt 6.10). Är de särskilda
villkoren för sammanhållen journalföring inte uppfyllda gäller alltså
absolut sekretess för uppgifterna och någon sekretessprövning behöver inte göras.
12.3.4

Risker med direktåtkomst ur ett dataskyddsperspektiv

Direktåtkomst anses även utgöra en särskild integritetsrisk ur ett
dataskyddsperspektiv. Ett skäl till detta kan vara den omständigheten att den utlämnande myndigheten eller aktören, i det här fallet
omsorgsgivaren, inte har kontroll över vilka uppgifter som mottagaren vid varje enskilt tillfälle tar del av och vem som tar del av uppgifterna. Möjligheten att införa direktåtkomst mellan olika omsorgsgivare innebär att informationen potentiellt kan förmedlas till en
betydligt större krets av personer än tidigare, eftersom många fler
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användare kommer att kunna ta del av omsorgsmottagarnas personuppgifter. Direktåtkomst kan också innebära att det är svårare att
säkerställa att obehöriga inte tar del av personuppgifter.
En annan omständighet som typiskt sett brukar ses som en integritetsrisk är att det, som i detta fall, rör sig om behandling av känsliga
personuppgifter. Inom socialtjänstens verksamhet avseende äldre
och personer med funktionsnedsättningar finns det som regel behov
av att behandla uppgifter om omsorgsmottagarens hälsa, eftersom
hälsan oftast är anledningen till de beviljade insatserna. Detta gäller
inte bara uppgifter om psykisk och fysisk hälsa, utan även uppgifter
om mediciner, hjälpmedel och socialt välbefinnande. Det rör sig
vidare ofta om en omfattande behandling av sådana uppgifter. Att
stora mängder personuppgifter av känslig natur hålls samlade och finns
potentiellt tillgängliga för ett större antal omsorgsgivare kan naturligtvis uppfattas som oroande av vissa omsorgsmottagare.
Inom socialtjänsten kan det också finnas behov av att behandla
uppgifter som inte definieras som känsliga personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen, men ändå anses vara av känslig karaktär och
av sådant slag att omsorgsmottagaren kan känna oro för att de ska
spridas till obehöriga. Exempelvis har uppgifter om att någon är
föremål för ekonomiskt eller annat stöd från socialtjänsten eller över
huvud taget är föremål för utredning hos socialtjänsten ansetts
utgöra personuppgifter av känslig natur.
Vid utredningens kontakter med olika omsorgsgivare inom omsorgsverksamheten har det framförts att det ibland kan röra sig om
detaljerad information om omsorgsmottagarens vanor, sinnesstämning eller erfarenheter, uppgifter som sammantaget närmar sig en
form av kartläggning av omsorgsmottagaren. Denna information kan
i förening ge en mycket närgången bild av omsorgsmottagarens liv.
Det har framförts att vissa omsorgsmottagare uppfattar denna typ
av information som än mer utlämnande eller integritetskänslig än
uppgifter om hälsa, och därmed också som en större integritetsrisk
att fler personer potentiellt kan få tillgång till uppgifterna. Ju fler personer som har möjlighet att ta del av uppgifterna, desto större är risken
för att någon tar del av uppgifterna utan att det är motiverat i tjänsten, av nyfikenhet.
Det är av avgörande betydelse för omsorgsmottagarens förtroende
för ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation, som möjliggör direktåtkomst för flera omsorgsgivare, att direktåtkomsten
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bara används för syften och i situationer som omsorgsmottagaren
kan förutse och ha kontroll över. En viktig del av skyddet för den
personliga integriteten är omsorgsmottagarens möjlighet att själv
bestämma över tillgången till, och behandlingen av, hans eller hennes
personuppgifter. Systemet för sammanhållen journalföring i patientdatalagen lutar sig mot det faktum att patienten har möjlighet att
motsätta sig behandlingen i sammanhållen journalföring, samt måste
lämna sitt samtycke till behandling hos en mottagande vårdgivare.
I de grupper av omsorgsmottagare som det är fråga om här, äldre och
personer med funktionsnedsättningar, finns det många som, av olika
skäl, har nedsatt beslutsförmåga. De kan t.ex. ha svårt att ta till sig
information om vad ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation är, vad ett samtycke till sådan behandling av personuppgifter innebär och att det finns möjlighet att motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga för andra omsorgsgivare genom sammanhållen
omsorgsdokumentation. Det har under utredningstiden framförts att
det just när det gäller omsorgsmottagare inom grupperna äldre och
personer med funktionsnedsättningar kan vara svårare att bedöma
om omsorgsmottagaren har tagit till sig informationen och vad han
eller hon vill, och därmed om omsorgsmottagaren kan lämna ett giltigt samtycke.
Omsorgsgivare har påtalat att det finns vissa integritetsrisker förknippade särskilt med verksamhet som avser äldre och personer med
funktionsnedsättningar. Dessa personer kan få insatser av socialtjänsten av många olika skäl, inte bara för att de är äldre eller har
funktionsnedsättningar. Det kan därför finnas dokumentation hos
socialtjänsten gällande insatser på grund av att det t.ex. förekommer
våld i nära relationer, att personerna är dömda för brott, eller för att
de har missbruk, eller andra uppgifter som kan uppfattas som särskilt
känsliga. Det har framförts att det många gånger är omöjligt att särskilja de olika insatserna åt och att det därför är viktigt att tydligt
avgränsa vilken dokumentation som direktåtkomsten ska omfatta.
Det finns annars risk för att mottagaren får del av överskottsinformation, som inte är relevant för de aktuella insatserna.
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Övriga risker med direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande

Som konstaterats i avsnitt 12.2 kan en omsorgsmottagare inom socialtjänsten ha kontakt med många olika omsorgsgivare, som är ansvariga för skilda typer av insatser. Det kan framstå som självklart att
elektronisk tillgång till uppgifter om omsorgsmottagaren är det som
är snabbast och enklast för omsorggivaren, och därmed också mest
ändamålsenligt för omsorgsmottagaren. Det har dock framförts att
muntlig kommunikation mellan de personer som utför insatserna inte
alltid kan ersättas med uppgifter i ett gemensamt dokumentationssystem. Olika yrkesgrupper kan ha skilda sätt att dokumentera information på och informationen kan tolkas eller bedömas på olika sätt
beroende på vem som tar del av den. Det finns därför en risk för att
information som kan vara viktig för andra omsorgsgivare utelämnas
och att dokumenterade uppgifter feltolkas. Följden skulle kunna bli,
har det framförts, att uppgifterna om omsorgsmottagaren tas ur sitt
sammanhang, vilket kan leda till ökad risk för fel och missförstånd.
Det har också framförts att många av socialtjänstens omsorgsmottagare inte känner till vad som finns dokumenterat om dem i omsorgsgivarnas informationssystem, vilket gör det svårt för dem att bedöma
vilken information som omsorgsgivare kommer att kunna ta del av
vid direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Det finns en
risk för att omsorgsmottagarna tappar förtroendet för socialtjänsten
och inte lämnar all relevant information, alternativt inte ens söker
hjälp hos socialtjänsten, på grund av oro för att tillgången till uppgifterna i systemet inte kommer att vara begränsad. Det har påpekats
att det därför är viktigt att omsorgsmottagaren själv får bestämma
om informationen ska delas och kan spärra viss eller all information.
12.3.6

Vilken form av elektroniskt utlämnande bör väljas?

Inledning
Utredningen ska se över möjligheterna att införa direktåtkomst
mellan vissa verksamheter inom socialtjänsten. Direktåtkomst är en
specialform av elektroniskt uppgiftsutlämnande till mottagare utanför en myndighet eller annan verksamhet (se vidare i avsnitt 6.6.2
och 12.3.2). Mottagaren kan exempelvis vara en annan myndighet
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eller en privatperson. Som beskrivs i avsnitt 12.3.3 och 12.3.4 är
direktåtkomst förknippad med särskilda integritetsrisker. Som utredningen i dessa avsnitt konstaterat är personuppgifter avseende
äldre och personer med funktionsnedsättningar inom socialtjänsten
ofta är av integritetskänslig karaktär och att stark sekretess gäller för
sådana personuppgifter. Det finns därför anledning att vara restriktiv med möjligheten till direktåtkomst till personuppgifter mellan
olika aktörer inom socialtjänsten och sådan åtkomst bör endast vara
tillåten om det finns särskilda skäl.
Alternativet utlämnande på medium för automatiserad behandling, även kallat annat elektroniskt utlämnande, anses vara mindre
integritetskänsligt än utlämnande genom direktåtkomst. Det finns
exempel på verksamheter som använder sig av elektroniskt utlämnande som är snarlikt direktåtkomst men är uppbyggt så att det sker
en automatiserad prövning i varje enskilt fall innan uppgifterna lämnas ut, en s.k. fråga-svar-funktion, se beskrivningen av Högsta förvaltningsdomstolens prövning i den s.k. LEFI Online-domen16 i avsnitt 12.3.2. Med en sådan tolkning av begreppet direktåtkomst som
Högsta förvaltningsdomstolen gjorde i denna dom finns det, enligt
utredningens mening, inte från integritetsskyddssynpunkt någon
egentlig praktisk skillnad mellan direktåtkomst och elektroniskt
utlämnande via en fråga-svar-funktion. I båda fallen kan den utomstående användaren snabbt (”direkt”) och på distans bereda sig tillgång till önskad information om en viss individ.
Det finns ett behov av möjlighet till enkelt digitalt utlämnande
Med hänsyn till detta och till vad som framkommit om behoven av
informationsöverföring finns det enligt utredningens mening inom
socialtjänstens verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättningar övervägande fördelar med att ge möjlighet till åtkomst
genom både direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande.
Direktåtkomst, eller en elektronisk fråga-svar-funktion, ger möjlighet för den som behöver en uppgift att snabbt få åtkomst till denna.
Som konkret exempel på en vanligt förekommande situation då detta
är särskilt värdefullt kan nämnas biståndshandläggares behov av att
få information från utföraren om omsorgsmottagarens situation för
16

HFD 2015 ref. 61.
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att snabbt kunna följa upp omsorgsmottagarens behov av insatser och
kunna justera utförarens uppdrag när omsorgsmottagarens situation
förändras. Åtkomst genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande till sådan information besparar också utföraren arbete,
eftersom utföraren annars måste kontakta biståndshandläggaren och
beskriva den ändrade situationen. Detta är ur effektivitetssynpunkt
viktigt, eftersom socialtjänstens resurser blir alltmer ansträngda med
en ökande andel äldre. Direktåtkomst, eller elektroniskt utlämnande
genom en fråga-svar-funktion, innebär även fördelar från informationssäkerhetssynpunkt i denna situation. Detta eftersom utlämnande
på annat sätt, t.ex. via mejl, utöver att det ofta inte uppfyller dataskyddskraven när det gäller säkerhet, även i övrigt allmänt sett innebär en mindre säker överföring av uppgifter då obehöriga lättare kan
få tillgång till dem. Uppgifter som lämnas ut via exempelvis mejl riskerar också att bli inaktuella, eftersom de inte uppdateras automatiskt.
Direktåtkomst, eller en elektronisk fråga-svar-funktion, har också
fördelen att den minskar risken för förvanskning av den information
som överförs och för att man missar att överföra relevant information. Detta blir särskilt tydligt när man ser till behovet hos utförare,
som arbetar sida vid sida hos en omsorgsmottagare, av att få del av
personuppgifter rörande omsorgsmottagaren. Att göra som man gör
i dag, dvs. anteckna det viktigaste på post-it-lappar eller i en pärm
eller dagbok som förvaras hos omsorgsmottagaren och som de olika
utförarna kan läsa och dokumentera i, är inte ett tillräckligt säkert
sätt att hantera så viktig och känslig information. Att överföra information muntligen på telefon eller då personal möts i hallen hos omsorgsmottagaren är inte heller tillräckligt säkert. Ett system med
annat elektroniskt utlämnande, t.ex. genom usb-minnen som postas
eller genom krypterad mejl efter förfrågan, skulle i detta fall enligt
utredningens bedömning inte vara tillräckligt, utan det är just utlämnande genom direktåtkomst eller en elektronisk fråga-svar-funktion som för det allra mesta är nödvändigt.
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Är direktåtkomst nödvändig?
Det kan ifrågasättas om det inom socialtjänstens verksamhet för äldre
och personer med funktionsnedsättningar är nödvändigt med direktåtkomst eller om det skulle vara tillräckligt att åtkomsten sker genom
något annat elektroniskt utlämnande, t.ex. via en fråga-svar-funktion.
Samverkansprogrammet för digital utveckling, eSam, rekommenderar i sin vägledning för utlämnande i elektronisk form att när myndigheter ska införa tjänster för att lämna ut uppgifter automatiserat,
ska nya tjänster inte utformas för direktåtkomst. Som skäl till detta
anges att gränsen mellan de uppgiftsutbytande myndigheterna delvis
tas bort och att det uppstår överskottsinformation, vilket ökar risken för integritetsintrång och annan spridning av känsliga uppgifter.
Man hänvisar även till att det av ingresspunkt 31 i EU:s dataskyddsförordning framgår att varje begäran från en myndighet ska vara
skriftlig, motiverad, läggas fram i det enskilda fallet och inte gälla ett
helt register eller leda till att register kopplas samman.17
Digitaliseringsrättsutredningen har i sitt betänkande Juridik som
stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) i en kartläggning
konstaterat att när myndigheterna utvecklar system för informationsöverföring synes målsättningen i regel vara att systemen ska spegla
den tekniska lösningen i socialförsäkringsdatabasen LEFI Online så
att det inte blir inte fråga om direktåtkomst för den mottagande
myndigheten. Uppgifterna anses i stället utlämnade på medium för
automatiserad behandling och myndigheterna slipper den särskilda
problematik med överskottsinformation som blir en effekt av direktåtkomst.18 Mot bakgrund av detta kan det ifrågasättas om det verkligen är nödvändigt att tillåta utlämnande genom direktåtkomst
inom socialtjänstens verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Utredningen ska emellertid, enligt utredningsdirektiven, se över möjligheterna att mellan vissa verksamheter inom
socialtjänsten införa direktåtkomst, i likhet med den möjlighet som
i dag finns till sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården. Utredningen konstaterar i avsnitt 12.3.8. nedan att det därför
faller sig naturligt att använda systemet med sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården som utgångspunkt när ett förslag
till ett motsvarande system med sammanhållen omsorgsdokumenta17

Elektroniskt informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektronisk form, eSam,
maj 2016, s.3, och Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand, eSam, mars 2018, s 38.
18
SOU 2018:25 s. 84.
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tion inom socialtjänsten ska utformas. Dessutom ska utredningen
enligt direktiven även se över möjligheterna att införa samma sorts
direktåtkomst mellan dessa verksamheter inom socialtjänsten och
hälso- och sjukvården. Mot denna bakgrund bedömer utredningen att
det skulle vara enklast och mest ändamålsenligt att även inom socialtjänstens verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättningar tillåta direktåtkomst mellan verksamheterna i kombination
med en bestämmelse om absolut sekretess för överskottsinformation
på motsvarande sätt som i fråga om sammanhållen journalföring. I utredningens uppdrag ingår även att sammanställa och översiktligt beskriva eventuella ytterligare frågeställningar som utredningen under
arbetet med utredningsuppdraget uppmärksammat och som utredningen bedömer kräver vidare analys ur ett dataskydds- eller sekretessperspektiv. Denna del av utredningens uppdrag ska dock inte
redovisas i detta delbetänkande utan i utredningens slutbetänkande.
Utredningen kan därför komma att återkomma till frågan om det
finns anledning att utreda om möjligheten till direktåtkomst i patientdatalagen bör ersättas med något annat elektroniskt utlämnande.
12.3.7

Förutsättningarna för elektroniskt utlämnande behöver
författningsregleras

Som tidigare redogjorts för (avsnitt 12.2.2) gäller att uppgifter kan
lämnas ut elektroniskt mellan olika omsorgsgivare om behandlingen
av personuppgifter som sådan är tillåten och sekretessen för uppgifterna bryts, t.ex. genom omsorgsmottagarens samtycke. Elektronisk
åtkomst över sekretessgränser mellan olika omsorgsgivare är därför
i dag tillåten i många fall. Däremot är den särskilda form av elektroniskt utlämnande som kallas direktåtkomst, så som den används inom
systemet med sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården, inte möjlig mellan olika omsorgsgivare med sekretessgränser
mellan sig. Detta beror på att vid sådan direktåtkomst lämnas handlingarna ut redan genom att de förs in i systemet, utan att det i det
skedet finns samtycke från omsorgsmottagaren, på ett sätt som
innebär att dokumentationen har gjorts elektroniskt tillgänglig hos
andra. Sådan direktåtkomst måste därför kombineras med särskilda
sekretessbrytande regler.19
19

Jfr förarbetena till patientdatalagen prop. 2007/08:126 s. 75.
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Det finns dock ingen bestämmelse i SoLPUL eller förordningen
(2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,
SoLPUF, som hindrar att direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande används inom socialtjänsten om behandlingen av personuppgifter som sådan är tillåten.
För att någon annan vårdgivare än den som fört in uppgifterna
ska få bereda sig tillgång till en patients uppgifter krävs det att patienten samtycker (se avsnitt 6.9.1). Som ovan nämnts kan, med dagens
lagstiftning, uppgifter lämnas ut elektroniskt mellan olika omsorgsgivare om omsorgsmottagaren samtycker till det (och om behandlingen av personuppgifter som sådan är tillåten). Eftersom det för att
utomstående ska få bereda sig tillgång till uppgifterna enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring alltid krävs ett samtycke
av patienten, skiljer sig sådan åtkomst egentligen inte nämnvärt från
den elektroniska åtkomst som i dag är tillåten inom socialtjänsten
när omsorgsmottagaren samtycker till det. Det innebär att en motsvarande elektronisk åtkomst som finns inom hälso- och sjukvården
genom sammanhållen journalföring i praktiken redan är tillåten inom
socialtjänsten. Dock är det inom socialtjänsten inte tillåtet att på det
sätt som sker vid sammanhållen journalföring göra uppgifter tillgängliga för andra redan innan den enskilde samtyckt till ett utlämnande.
För att en vårdgivare som är ansluten till ett system med sammanhållen journalföring ska få bereda sig åtkomst till uppgifter som en
annan vårdgivare har gjort tillgängliga krävs enligt reglerna i patientdatalagen, utöver att patienten samtycker till det, även att uppgifterna rör en patient som vårdgivaren har en aktuell patientrelation
med och att uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga,
utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten. En reglering av sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten
skulle därför även kunna ge möjlighet att på liknande sätt strama upp
möjligheten till elektronisk åtkomst till dokumentationen om omsorgsmottagarna. En reglering ger också möjlighet att införa andra
integritetsstärkande åtgärder för informationsutbyte inom socialtjänsten, som exempelvis att förtydliga vem som har personuppgiftsansvaret för dokumentationen och krav på tilldelning av behörighet
för elektronisk åtkomst, loggning och kontroll av elektronisk åtkomst.
Se vidare om integritetsstärkande åtgärder i avsnitt 12.3.9.
Det är även så att det i dag finns en stor osäkerhet inom socialtjänsten om när och hur information får utbytas. Det är rimligt att
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anta att denna osäkerhet medför att information utbyts i mindre
utsträckning än vad som faktiskt är möjligt med nuvarande lagstiftning. En lagreglering som klargör villkoren för informationsutbyte
inom socialtjänsten skulle därför även kunna främja informationsutbytet som sådant. Om det finns en tydlig reglering, kommer den
antagligen att användas. Härtill kommer att en omsorgsgivares införande av elektronisk åtkomst för utomstående förmodligen i dag måste
föregås av en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt
artikel 35 i dataskyddsförordningen, vilket i de allra flesta fall kan
undvikas om en motsvarande bedömning gjorts i samband med att
en lagreglering av åtkomsten införs (se avsnitt 12.3.12).
12.3.8

Regleringen bör utformas med sammanhållen
journalföring som förebild

Direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring har varit möjligt inom
hälso- och sjukvården sedan år 2008, när patientdatalagen trädde
i kraft. Lagstiftningen avseende sammanhållen journalföring har, enligt
vad som framkommit, varit ändamålsenlig och uppfyllt det avsedda
syftet att med bibehållet integritetsskydd öka patientsäkerheten
genom enkel och snabb tillgång till information. Dessa bestämmelser
har nu alltså tillämpats under drygt ett decennium utan att det kommit fram någon allvarligare kritik mot själva lagstiftningen i sig från
integritetsskyddssynpunkt, även om det har funnits vissa tillämpningsproblem på grund av bristande vägledning för att tillämpa lagen.20
I de fall det förekommit brister i skyddet av patientens integritet har
detta vanligtvis berott på en felaktig tillämpning av bestämmelserna
och inte på lagstiftningen i sig och de föreskrivna skyddsåtgärderna.
Den avvägning mellan integritet och effektivitet som gjordes när
patientdatalagen kom till har accepterats och visat sig fungera. Att
anknyta till befintlig lagstiftning ger dessutom ökade möjligheter till
en enhetlig tolkning genom rättspraxis. Mot denna bakgrund och
utifrån uppdragets utformning anser utredningen det lämpligt att
utgå från patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård vid utformningen av sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. I de fall förhållandena inom hälso20

Riksrevisionens rapport RiR 2011:19 Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg
– samverkan utan verkan? s. 10 och regeringens skrivelse skr. 2011/12:34.
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och sjukvården och socialtjänsten skiljer sig åt på ett avgörande sätt,
kommer skillnaderna och vilken betydelse de har för lagstiftningens
utformning att analyseras.
12.3.9

Föreslagna integritetsstärkande åtgärder

Vid avvägningen mellan behovet av snabbt och enkelt utbyte av
omsorgsdokumentation mellan olika omsorgsgivare inom socialtjänsten och de integritetsrisker ett system med direktåtkomst inom
sådan verksamhet kan innebära är det av betydelse vilka integritetsstärkande åtgärder som kan vidtas för att förhindra och försvåra
intrång i omsorgsmottagarens personliga integritet.
Med utgångspunkt i patientdatalagens reglering av sammanhållen
journalföring inom hälso- och sjukvården föreslår utredningen att
en lagstiftning som möjliggör direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande av uppgifter mellan olika omsorgsgivare inom socialtjänsten ska kombineras med en rad bestämmelser som syftar till att
stärka integritetsskyddet.
För det första kan det konstateras att omsorgsmottagarens möjlighet till inflytande över behandlingen av personuppgifter bör vara
av avgörande betydelse för om behandlingen uppfattas som en integritetskränkning eller inte. Många ser det som skrämmande med ett
system där personuppgifter, även känsliga sådana, finns potentiellt
tillgängliga för ett stort antal personer. Om omsorgsmottagaren har
ett avgörande inflytande över behandlingen av och tillgången till
personuppgifterna, kan det antas att acceptansen för ett system med
direktåtkomst är större. Utredningen föreslår att, i likhet med vad
som gäller för sammanhållen journalföring, uppgifter om en omsorgsmottagare inte görs tillgängliga för andra omsorgsgivare genom sammanhållen omsorgsdokumentation om omsorgsmottagaren motsätter sig det. Omsorgsmottagaren har därmed möjlighet att motsätta sig
behandlingen genom sammanhållen omsorgsdokumentation redan
vid det tillfälle då uppgifterna om honom eller henne dokumenteras.
Om omsorgsmottagaren motsätter sig sådan behandling, ska uppgifterna, på samma sätt som sker vid sammanhållen journalföring, genast
spärras så att andra omsorgsgivare inte kan ta del av dem (se vidare
avsnitt 16.5). Att uppgifterna spärras innebär alltså att det på något
sätt dokumenteras att omsorgsmottagaren motsatt sig sammanhållen
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omsorgsdokumentation, så att uppgifterna inte görs tillgängliga
genom direktåtkomst eller annars lämnas ut elektroniskt. Utredningen föreslår dock att vissa särskilda regler ska gälla för barn och
för personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning, se vidare avsnitt 16.5.5 och 16.5.6.
Rätten att spärra uppgifter ska inte vara tidsbegränsad. Möjligheten att omsorgsgivaren kan forcera en spärr kan upplevas som ett
integritetsintrång av den vars uppgifter dokumenteras hos socialtjänsten. Av skäl som utvecklas vidare i avsnitt 16.5.3 föreslår utredningen inte någon möjlighet att häva spärren vid akuta situationer,
motsvarande den som finns vid sammanhållen journalföring.
För att omsorgsmottagaren ska kunna ta ställning till om dokumentationen ska göras tillgänglig för andra omsorgsgivare krävs det
att han eller hon får korrekt och begriplig information om vad systemet med sammanhållen omsorgsdokumentation innebär och att det
är möjligt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter.
Utredningen föreslår därför en bestämmelse om krav på information
till omsorgsmottagaren innan uppgifterna görs tillgängliga.
Utredningen föreslår också 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. I sådana fall är det alltså inte tillräckligt att den enskilde inte motsätter sig behandlingen, utan ett
aktivt samtycke krävs. Vad som ska anses utgöra ett giltigt samtycke
i detta sammanhang berörs närmare i avsnitt 16.7.4. Även i detta
sammanhang föreslås särskilda bestämmelser för barn och personer
som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning, se vidare
avsnitt 16.7.5 och 16.9.
Utöver bestämmelser som ska garantera omsorgsmottagaren inflytande över behandlingen av personuppgifter innehåller utredningens förslag ytterligare bestämmelser med syfte att stärka skyddet för
omsorgsmottagarens integritet.
Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för ett system med
sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten ska vara
klart och tydligt definierat, och begränsas till viss verksamhet inom
socialtjänsten som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar. Regleringens tillämpningsområde på socialtjänstens område
berörs vidare i avsnitt 16.1.2-16.1.4. Definitionen är utformad så att
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bara omsorgsinsatser omfattas och inte t.ex. insatser i form av ekonomiskt bistånd.
Som beskrivs närmare i avsnitt 7.2 kan dokumentation inom
socialtjänsten, till skillnad från en journal inom hälso- och sjukvården, i vissa fall vara gemensam för flera personer. Det kan naturligtvis uppfattas som oroande för den enskilde att uppgifter om honom
eller henne kan bli tillgängliga genom ett system med sammanhållen
omsorgsdokumentation på grund av att de förekommer i en gemensam dokumentation. Utredningen föreslår därför en förtydligande
bestämmelse, som slår fast att reglerna om sammanhållen omsorgsdokumentation bara gäller om dokumentationen förs för varje omsorgsmottagare för sig (se avsnitt 16.1.5).
En annan integritetsstärkande åtgärd är att förtydliga vem som
har personuppgiftsansvaret vid sammanhållen omsorgsdokumentation. Vidare krävs för direktåtkomst, enligt utredningens förslag, att
vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda. En omsorgsgivare
får ha direktåtkomst till personuppgifter bara om uppgifterna rör en
omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar eller är föremål för en utredning om att få sådana insatser från omsorgsgivaren och uppgifterna
kan antas ha betydelse för dessa insatser. Det är också avgörande att
tillgången till personuppgifter inte är större än det finns behov av.
För att en omsorgsgivare ska få behandla personuppgifter som en
annan omsorgsgivare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen
omsorgsdokumentation krävs, utöver att omsorgsmottagaren lämnat sitt samtycke, att uppgifterna rör en omsorgsmottagare som får
omsorgsgivarens insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller är föremål för en utredning om att få sådana insatser
från omsorgsgivaren. Det krävs också att personuppgifterna kan antas
ha betydelse för omsorgsgivarens insatser för omsorgsmottagaren.
Vidare ska direktåtkomst vid sammanhållen omsorgsdokumentation
bara få användas för de uttryckliga ändamål som anges i regleringen.
Undantag ska inte vara möjliga, trots att omsorgsmottagaren har
gett sitt uttryckliga samtycke.
Det torde underlätta för omsorgsmottagaren att ta ställning till
frågan om direktåtkomst om han eller hon kan kontrollera vilka uppgifter dokumentationen innehåller. För att omsorgsmottagaren på
ett enkelt sätt ska kunna ha insyn i vilka uppgifter som finns i hans
eller hennes dokumentation inom socialtjänsten, och därmed lättare
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kunna ta ställning i fråga om samtycke, föreslår utredningen att omsorgsmottagaren ska kunna få åtkomst till sina personuppgifter och
annan dokumentation genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande.
Slutligen bör det förtydligas att det är den som bedriver verksamheten som har ansvar för att den interna elektroniska åtkomsten till
uppgifter inte är mer omfattande än vad som krävs för att insatserna
för omsorgsmottagaren ska kunna utföras. Utredningen föreslår
därför bestämmelser med krav på tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst, loggning och kontroll av elektronisk åtkomst.
I sammanhanget bör också påpekas att den föreslagna regleringen
medför en möjlighet för omsorgsgivare att ingå i ett system med
sammanhållen omsorgsdokumentation och ger en yttre ram för vad
som ska vara tillåtet vid sådan dokumentation och direktåtkomst
samt annat elektroniskt utlämnande. Inget hindrar givetvis att omsorgsgivare i sådana samarbeten tillämpar strängare krav än vad den
föreslagna regleringen uppställer.
12.3.10 Utredningens samlade avvägning mellan behov och risk
för integritetsintrång
Utredningens förslag innebär att samtliga omsorgsgivare inom en
viss del av socialtjänsten, såväl offentliga som privata, kan ingå i ett
system med möjlighet till snabbare och enklare tillgång till de
personuppgifter som behövs i verksamheten. Det huvudsakliga syftet med en sådan reglering är att ge omsorgsmottagarna god och
säker omsorg. Andra möjliga effekter av en sådan reglering är minskad administration för omsorgsgivarna då sekretessprövningar kan
avskaffas och onödig dubbeldokumentation kan undvikas samt att
omsorgsgivare i de allra flesta fall kan låta bli att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Samtidigt är det fråga om behandling av ytterst integritetskänsliga personuppgifter, som genom direktåtkomst potentiellt finns tillgängliga för en betydligt större krets av
personer än tidigare. Givetvis är integritetsriskerna större när information om ett stort antal individer samlas och lagras elektroniskt så
att de är tillgängliga för mer än ett fåtal personer. Det är därför
särskilt viktigt att sådan behandling av personuppgifter omgärdas av
integritetsskyddande regler. De fördelar som snabb och enkel tillgång till personuppgifter som direktåtkomst i ett system med sam256
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manhållen omsorgsdokumentation innebär måste vägas mot de
nackdelar och risker för integritetsintrång som en sådan ordning kan
medföra.
Som beskrivs i avsnitt 12.2 finns det ett behov av direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande av personuppgifter mellan olika
verksamheter inom socialtjänsten som avser äldre och personer med
funktionsnedsättningar. Enligt utredningens förslag får omsorgsmottagarens personuppgifter som huvudregel inte ingå i ett system
med sammanhållen omsorgsdokumentation om omsorgsmottagaren
motsätter sig det, och omsorgsmottagaren har en icke tidsbegränsad
möjlighet att spärra personuppgifterna för sådan behandling. Vidare
ska omsorgsmottagarens samtycke krävas för att en omsorgsgivare
som är ansluten till systemet ska få åtkomst till personuppgifterna.
Det är därmed frivilligt för omsorgsmottagaren att ingå i systemet
med sammanhållen omsorgsdokumentation. Särskilda bestämmelser
ska gälla för de omsorgsmottagare som behöver särskilt skydd, dvs.
barn och personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta
ställning eller samtycka. Dessutom innehåller utredningens förslag
ytterligare integritetsstärkande åtgärder som har till syfte att begränsa
och kontrollera behandlingen av personuppgifter. Enligt utredningens bedömning utgör den föreslagna regleringen en lämplig avvägning mellan behovet av en ändamålsenlig reglering för behandlingen
av personuppgifter om äldre och personer med funktionsnedsättningar på socialtjänstens område och behovet av skydd för omsorgsmottagarens integritet. De integritetsstärkande åtgärderna är tillräckliga för att väga upp de risker som en ordning med direktåtkomst
kan innebära. Utredningens bedömning är därför att det, med de
integritetsstärkande bestämmelser som föreslås, är möjligt att införa
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen är var och en
gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.
Begränsningar av skyddet får dock enligt 2 kap. 20 § regeringsformen ske i lag, om de krav som följer av 2 kap. 21 § regeringsformen
är uppfyllda (se närmare i avsnitt 3.2).
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För den behandling av personuppgifter som sker genom varje
omsorgsgivares dokumentation av insatser finns redan lagstöd i
SoLPUL och 3 kap. 2 § dataskyddslagen. Att omsorgsgivaren för in
denna dokumentation i ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation innebär enligt förslaget inte att andra än omsorgsgivaren får ta del av dokumentationen. För att andra omsorgsgivare
ska få ta del av dokumentationen ska det enligt förslaget krävas
samtycke. Den kartläggning av enskildas personliga förhållanden och
det intrång i den personliga integriteten som det innebär att en omsorgsgivare tar del av andra omsorgsgivares dokumentation av
insatser förutsätter alltså samtycke. När det gäller utlämnande genom
direktåtkomst anses dock allmänna handlingar utlämnade redan när
den mottagande myndigheten av annan ges en sådan teknisk tillgång
till den utlämnande myndighetens upptagningar som avses i 2 kap.
6 § första stycket tryckfrihetsförordningen, dvs. om upptagningen
är tillgänglig för den mottagande myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form
att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Enligt utredningens förslag ska det inte krävas något samtycke från omsorgsmottagaren för att en omsorgsgivare ska kunna göra uppgifterna
potentiellt tillgängliga för andra omsorgsgivare genom sammanhållen
omsorgsdokumentation. Sammanhållen omsorgsdokumentation som
bygger på direktåtkomst innebär alltså att handlingarna, oavsett samtycke, anses förvarade och därmed tillgängliga för den mottagande
myndigheten. När det är fråga om direktåtkomst skulle det därför
kunna diskuteras om det enligt 2 kap. 6 § andra stycket och 20 §
regeringsformen krävs reglering i lag. Det saknas dock skäl att göra
närmare avvägningar i denna fråga, eftersom utredningen bedömer
att inrättandet av ett system där flera omsorgsgivare kan få del av
varandras omsorgsdokumentation genom direktåtkomst (eller annat
elektroniskt utlämnande) redan av andra skäl bör regleras i lag (se
vidare avsnitt 12.3.11).
12.3.11 Reglering i lag
Som beskrivs närmare i avsnitt 3.2 är riksdagen och regeringen överens om att myndighetsregister med ett stort antal registrerade och
ett särskilt känsligt innehåll bör regleras särskilt i lag. En reglering
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som gör det möjligt för flera myndigheter inom socialtjänsten att
inrätta ett system där flera myndigheter, men också privata omsorgsgivare, kan få del av olika omsorgsgivares omsorgsdokumentation
om en omsorgsmottagare bör därför regleras i lag. Hur en sådan
reglering bör utformas berörs i kapitel 15.
12.3.12 Konsekvensbedömning avseende dataskydd
En nyhet i dataskyddsförordningen i förhållande till tidigare reglering är principen om ansvarsskyldighet i artikel 5.2 i dataskyddsförordningen, som innebär att det är den personuppgiftsansvarige som
ska säkerställa och kunna visa att principerna i artikel 5.1 i dataskyddsförordningen efterlevs (principerna berörs närmare i avsnitt 4.5).
Genom artikel 35 i dataskyddsförordningen har den personuppgiftsansvarige ett verktyg för att säkerställa och visa att den personuppgiftsansvarige följer dataskyddsförordningen. Enligt artikeln finns
det en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att göra en konsekvensbedömning innan en behandling av personuppgifter som sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter påbörjas. En konsekvensbedömning är en process för att kunna
identifiera risker med behandlingen av personuppgifter och ta fram
rutiner och åtgärder för att hantera riskerna, och därmed bedöma om
det intrång som behandlingen utgör är proportionerligt. Av artikel 35.7 i dataskyddsförordningen framgår minimikraven på vad en
konsekvensbedömning ska innehålla.
Det finns en möjlighet att genomföra en konsekvensbedömning
redan i lagstiftningsarbetet (artikel 35.10 i dataskyddsförordningen).
Det kan underlätta om lagstiftaren så långt det är möjligt genomför
en konsekvensbedömning, trots att lagstiftaren inte har exempelvis
de tekniska förutsättningarna och därmed inte behovet av konkreta
säkerhets- och skyddsåtgärder helt klart för sig. Dessa frågor behöver den personuppgiftsansvarige, som har kunskap om det specifika
systemet, själv ta ställning till för att kunna minimera eventuella
höga risker.
Den personuppgiftsansvarige ska samråda med Integritetsskyddsmyndigheten före behandlingen om en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen visar att
behandlingen skulle leda till en hög risk om inte den personuppgifts-
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ansvarige vidtar åtgärder för att minska risken (artikel 36 i dataskyddsförordningen).
I artikel 35.3 i dataskyddsförordningen anges i vilka fall en konsekvensbedömning avseende dataskydd särskilt ska krävas. Därutöver
ska tillsynsmyndigheten enligt artikel 35.4 i dataskyddsförordningen
upprätta och offentliggöra en förteckning över behandlingar som
kräver en sådan bedömning. Datainspektionen (numera Integritetsskyddsmyndigheten) har antagit en förteckning över när en konsekvensbedömning avseende dataskydd ska göras.21
Om en behandling enligt artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen har en rättslig grund i EU-rätten eller svensk lag, om denna
lagstiftning reglerar den specifika behandlingsåtgärden och om en
konsekvensbedömning avseende dataskydd har genomförts som en
del av en allmän konsekvensbedömning i samband med antagandet
av denna rättsliga grund, gäller inte artikel 35.1-7 i dataskyddsförordningen. I sådana fall behöver inte var och en av de som behandlar
personuppgifter enligt lagstiftningen göra en egen konsekvensbedömning avseende dataskydd. Enligt Datainspektionen kan dock
en bedömning som görs under utarbetandet av lagstiftningen behöva
ses över om den antagna lagstiftningen skiljer sig från det bedömda
förslaget på ett sätt som påverkar integriteten och frågor som rör
uppgiftsskydd.22
Den behandling av personuppgifter som möjliggörs genom sammanhållen omsorgsdokumentation med direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande kan, med beaktande av vissa omständigheter, sannolikt leda till hög risk för intrång i omsorgsmottagarnas
personliga integritet. Den personuppgiftsansvarige skulle alltså i
sådana fall innan behandlingen påbörjas behöva göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Arbetsuppgifter inom socialtjänsten är emellertid arbetsuppgifter av allmänt intresse, vilket betyder
att behandlingen har stöd i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.23
Undantaget från kravet på konsekvensbedömning avseende dataskydd kan därför vara tillämpligt. Den behandling av personuppgifter som sker i ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation

21

www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/forteckning-konsekvensbedomningar.pdf.
22
Datainspektionens förteckning enligt artikel 35.4 i Dataskyddsförordningen, 2019-01-16,
DI-2018-13200 s. 2.
23
SOU 2017:66 s. 219 f. och 396 f. och prop. 2017/18:171 s. 78 ff.
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kommer vidare att ha stöd i dataskyddslagen, SoLPUL, SoLPUF och
den föreslagna lagen.
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. 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. I undantagsfall, t.ex. om omsorgsgivaren vill
nyttja teknik som inte används i dag och som kan påverka den personliga integriteten, kan det förmodligen krävas att omsorgsgivaren
– som har kännedom om det specifika IT-stödet – gör en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det är den personuppgiftsansvarige omsorgsgivaren som har att ta ställning till om det krävs
en konsekvensbedömning avseende dataskydd i det enskilda fallet
och i så fall hur eventuella risker ska kunna minimeras.
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13

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

13.1

Inledning

I kapitel 12 har utredningen föreslagit att det ska inrättas ett system
där omsorgsgivare kan få del av varandras omsorgsdokumentation
genom direktåtkomst (eller annat elektroniskt utlämnande) och att
detta bör regleras i lag. Ett sådant system för omsorgsdokumentation
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. Behovet av att kunna utbyta information
även mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården i syfte att ge en
god och säker vård och omsorg, med bibehållen integritet och säkerhet, har ökat under senare år. I utredningens uppdrag ingår att se över
möjligheterna att införa direktåtkomst mellan de verksamheter som
omfattas av systemet för omsorgsdokumentation och hälso- och
sjukvården.
Inom hälso- och sjukvården är direktåtkomst möjlig mellan olika
vårdgivare1 genom bestämmelserna om sammanhållen journalföring
i 6 kap. patientdatalagen (2008:355). Det kan antas att ett väl fungerande informationssystem där all vård- och omsorgsdokumentation
1

Med vårdgivare avses statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).

263

530
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan …

SOU 2021:4

om en person inom verksamheter som avser äldre eller personer med
funktionsnedsättningar samlas i strukturerad form kan vara till stor
nytta, både för omsorgsmottagaren eller patienten och för vård- och
omsorgsgivarna2, och i förlängningen för samhället i stort. Å andra
sidan rör det sig i stor utsträckning om behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter som på annat sätt är av känslig
karaktär. Om dokumentationen görs tillgänglig mellan olika vårdoch omsorgsgivare genom direktåtkomst, innebär det att sekretesskyddade uppgifter blir elektroniskt tillgängliga för andra vård- och
omsorgsgivare utan att det i varje enskilt fall görs en sekretessprövning i samband med utlämnandet. Att ge möjlighet till enkel elektronisk åtkomst till sådana uppgifter väcker frågor om risker för intrång
i den personliga integriteten.
Direktåtkomst brukar således, av skäl som beskrivs närmare i avsnitt 12.3.3 och 12.3.4, anses innebära särskilda integritetsrisker. Utredningen bör därför, vid bedömningen av om det är möjligt att
införa direktåtkomst mellan hälso- och sjukvården och verksamheter
inom socialtjänsten som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar, göra en avvägning mellan behovet av sådan åtkomst
till personuppgifterna och vilka integritetsrisker ett sådant system
skulle medföra. För att direktåtkomst ska vara möjligt krävs det att
behovet, nyttan, väger tyngre än riskerna med åtkomsten.
Kapitlet inleds med en beskrivning av behovet av elektronisk åtkomst
till personuppgifter mellan hälso- och sjukvården och verksamheter
inom socialtjänsten som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar. Därefter berörs 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. Utredningens överväganden när det gäller avvägningen mellan verksamheternas behov och
riskerna för integritetsintrång redovisas i avsnitt 13.3.
Bestämmelser om direktåtkomst har inte någon sekretessbrytande
effekt i sig. Om andra vård- och omsorgsgivare ska kunna medges
direktåtkomst till sekretessbelagda uppgifter, måste bestämmelserna
om direktåtkomst kombineras med särskilda sekretessbrytande reg2

Med omsorgsgivare avses 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) (se avsnitt 16.2)16.2.4.
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ler som bryter igenom även tystnadsplikten hos privata vård- och
omsorgsgivare. De sekretessbrytande regler som krävs för att förslaget om direktåtkomst mellan vårdgivare inom hälso- och sjukvården
och omsorgsgivare inom socialtjänsten ska kunna genomföras berörs i kapitel 19.

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.

13.2.1

Bakgrund

Det har länge påtalats att det finns ett stort behov av informationsutbyte mellan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens individinriktade verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.3 Anledningen till detta har angetts vara att det för dessa
grupper krävs en omfattande samverkan över organisationsgränser för
att patienten eller omsorgsmottagaren i praktiken ska få sina behov
tillgodosedda. Behov av informationsöverföring mellan hälso- och
sjukvården och socialtjänsten kan uppstå i en mängd olika situationer och avse flera olika typer av verksamheter. Det kan exempelvis
handla om sådana integrerade verksamheter där en eller flera vårdgivare arbetar tätt tillsammans med en eller flera utförare av socialtjänst. Äldreomsorgen är ett sådant exempel där man organisatoriskt
delat in verksamheten i hälso- och sjukvård och socialtjänst, trots att
patienten eller omsorgsmottagaren ofta har så sammansatta behov
att det i praktiken kan vara svårt att avgöra om de insatser som han
eller hon behöver ska hänföras till hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Många äldre som drabbas av både olika typer av sjukdomar
och olika fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar är beroende
av att insatserna från socialtjänsten och hälso- och sjukvården fungerar och är samordnade. I dag får äldre dessa behov tillgodosedda
3

Se bl.a. betänkandena Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80) och Rätt information
på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23).
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antingen inom ramen för särskilt boende eller genom hemsjukvård,
rehabilitering och hemtjänstinsatser. Utvecklingen har dessutom gått
mot att fler äldre med omfattande och komplexa behov av vård och
omsorg bor kvar i sina hem. Även för personer med funktionsnedsättningar finns motsvarande situation.
Frågan om informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare
har därför kommit att bli central för att individens behov ska kunna
tillgodoses. Såväl i hälso- och sjukvården som i socialtjänsten har
antalet aktörer ökat markant under den senaste tjugoårsperioden. Ur
ett informationshanteringsperspektiv har det bl.a. medfört att den
information som tidigare hölls samman i en eller ett fåtal organisationer nu hanteras av ett flertal aktörer och informationslandskapet
är därför i än högre grad än tidigare splittrat. En konsekvens av den
organisatoriska ansvarsfördelningen och den ökade mångfalden av
aktörer har blivit att samverkan mellan olika aktörer, såväl i frågor
om utförandet av själva vården och omsorgen som kring informationshanteringen, är avgörande för att människor med sammansatta behov
ska få en vård och omsorg av god kvalitet och säkerhet. Detta är särskilt tydligt för den som bor i särskilt boende och för den som bor i
ordinärt boende med insatser från hemsjukvården och socialtjänsten.
I sådana verksamheter arbetar all inblandad personal, oavsett organisatorisk tillhörighet, med den enskildes totala hälso- och livssituation.
I många fall får anhöriga ta ett stort ansvar för att förmedla information mellan de olika personer som omsorgsmottagaren och patienten
möter.
Utredningen kommer nedan att belysa ett antal situationer då
behov av informationsutbyte genom elektronisk åtkomst uppstår
rörande äldre och personer med funktionsnedsättningar mellan vård
och omsorg.
13.2.2

Behovet vid samverkan och samordnade vårdplaner

Som framgår av avsnitt 8.7 finns det i lagstiftningen både krav på allmän samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården och
särskilda bestämmelser om att samordnad vårdplanering ska göras
gemensamt mellan olika verksamheter. Det gäller både vid s.k. samordnad individuell plan (SIP) enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen och samordnad individuell plan vid utskrivning från
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sluten hälso- och sjukvård. Vid utredningens kontakter med företrädare för vård- och omsorgsgivare har påtalats att behov av elektronisk åtkomst till varandras dokumentation finns i samtliga dessa fall.
13.2.3

Hälso- och sjukvårdens behov av elektronisk åtkomst
till socialtjänstens dokumentation

Vid utredningens kontakter med företrädare för vård- och omsorgsgivare har det framkommit att det även utöver de författningsreglerade kraven på samverkan i många situationer finns behov för
hälso- och sjukvården att ha elektronisk åtkomst till socialtjänstens
dokumentation.
Särskilda behov gällande äldre och personer med
funktionsnedsättning
Vid medicinsk utredning av äldre eller personer som har funktionsnedsättningar är helhetsbilden kring personen särskilt viktig för att
kunna välja rätt sjukvårdsbehandling och behandlingsnivå. Det kan
gälla olika typer av läkemedel, olika typer av undersökningar, var
undersökningarna ska utföras och vilken hjälp patienten behöver vid
undersökningstillfället. Personer med kognitiva nedsättningar, t.ex.
demenssjukdomar, kan inte alltid själva beskriva sina besvär, sin situation eller sina behov. Vissa åtgärder för en äldre person eller en person med en funktionsnedsättning är ibland av sådan typ att de kan
klassas både som omsorgsinsatser och medicinska åtgärder. Vid behandling av ett medicinskt tillstånd är ofta en kombination av medicinska åtgärder och omvårdnads- och omsorgsåtgärder nödvändiga
för att uppnå ett gott resultat. Det är därför viktigt för den som ansvarar för vården att kunna se helheten av alla insatta åtgärder. Exempelvis har kosten stor betydelse för en diabetessjuk person med svårbehandlat högt blodsocker.
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Vid akutvård
Behov att ta del av socialtjänstens dokumentation finns bl.a. i situationer då det krävs relativt snabba medicinska bedömningar och det
inte finns tid för att manuellt söka information. Vid akuta besök
inom somatisk eller psykiatrisk verksamhet kan tillgång till information från socialtjänstens verksamhet ha avgörande betydelse för bedömning och fortsatt handläggning, exempelvis information om
patientens mat- och dryckesintag, aktivitet, mående och beteende
den senaste tiden. Även information om särskilda hänsyn som bör
tas utifrån personens funktionsnedsättning (exempelvis kommunikationsstöd), och patientens falltendens är av intresse för hälso- och
sjukvården i detta skede. Detta behov finns hos även vårdpersonal
vid utryckning med ambulans eller läkarbil.
Det är även vanligt att sjuksköterskor inom den kommunala hälsooch sjukvården blir kontaktade av personal från hemtjänsten om att
en omsorgsmottagares hälsa försämrats. En sjuksköterska inom den
kommunala hälso- och sjukvården har ofta ansvar för många boenden, och behöver i det läget ta del av den omsorgsinformation som
finns om patienten för att veta vilket som är patientens normala
tillstånd så att en bedömning kan göras av om läget är så allvarligt att
ambulans behöver tillkallas eller det är tillräckligt med vård på boendet. Vid mer akuta situationer ökar risken för felaktiga bedömningar
när det inte finns tid att ringa eller annars kontakta den aktuella omsorgsgivaren, eller när omsorgsgivaren inte är tillgänglig. Till exempel arbetar vissa hemtjänstutförare endast helgtid respektive kontorstid och de är därmed inte tillgängliga övrig tid. Då finns risk för
att beslut fattas med otillräcklig information. Information om vilken
hemtjänstutförare en patient har kan ibland ta tid att få fram. Möjligheten att välja bland utförare i en kommun gör att hälso- och sjukvårdspersonal kan behöva leta sig fram bland ett stort antal utförare.
Som exempel kan nämnas att i mars 2020 kunde man i Stockholms
kommun välja mellan 189 utförare av hemtjänst.
Även då en person som får insatser från socialtjänsten besöker
primärvården kan den samlade informationen från omsorgen vara av
stor vikt.
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Samordning och koordinering av insatser
Om hälso- och sjukvården skulle ha elektronisk åtkomst till socialtjänstens dokumentation, kan även samordningsvinster uppkomma.
Det finns ofta ett stort behov att samordna gemensamma insatser
kring en patient, t.ex. vid teambesök och samplanering med distriktsläkare, distriktssköterska, hemtjänst och biståndshandläggare i patientens hem. Det kan också vara angeläget utifrån patientens tillstånd
att vissa insatser tidsmässigt samordnas. Exempelvis är det optimalt
att en patient som samma dag ska få hjälp med omläggning av ett sår
på benet och hjälp med dusch, först får hjälp med dusch av hemtjänsten så att det våta förbandet snarast därefter kan bytas av
distriktssköterskan. Även andra insatser kan krocka tidsmässigt. Det
är t.ex. olyckligt om distriktssköterskan kommer för att lägga om ett
sår precis när patienten fått hjälp att komma till matbordet för att äta
eller precis ska gå ut på en beviljad promenad med sin ledsagare. Detta
hade enklare kunnat undvikas om informationen kunde delas elektroniskt mellan vård- och omsorgspersonal.
Helhetsbild av patientens situation
Även sjuksköterskorna i den kommunala hälso- och sjukvården har
stort behov av sådan direktåtkomst för att kunna få en helhetsbild
av patientens situation, bl.a. hur patienten äter, hur mycket patienten
rör på sig och sover samt om och när patienten har utagerande
beteende, för att kunna bedöma vilka åtgärder som behövs för att
komma till rätta med problem som kan vara kopplade till detta. Även
för att följa risker över tid, såsom fallrisk och risk för malnutrition,
eller för att uppmärksamma ett förändrat allmäntillstånd hos patienten finns ett sådant behov. Detta är viktigt för att få en helhetsbild
patienten så att rätt bedömningar görs och patientens behov blir
tillgodosedda. Åtkomst till socialtjänstens dokumentation skulle även
kunna underlätta att spåra och identifiera förändrat beteende så att
hälso- och sjukvården kan uppmärksamma saker tidigare och därmed
arbeta mer preventivt.
Det faktum att medelvårdtiden på sjukhus blir allt kortare innebär dessutom att sjukvården får mindre tid på sig att skaffa sig en
helhetsbild av patientens situation genom omsorgskontakter.
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Fysioterapeuter och arbetsterapeuter är en annan grupp inom
hälso- och sjukvården som behöver få del av socialtjänstens dokumentation om en patient för att få en helhetsbild av patientens situation i det särskilda boendet eller hemmet för att kunna bedöma behovet av rehabiliteringsinsatser.
Även när en patient ska flytta in på ett särskilt boende behöver
den kommunala hälso- och sjukvården få information om patienten
i förväg för att inte insatser ska fördröjas. Det finns även ett behov
av att få inblick i vård- och omsorgskedjan och information om
biståndsbeslutet, t.ex. varför patienten beviljats vissa insatser.
Uppföljning av ordinerade åtgärder
Hälso- och sjukvården har även ett behov av att följa upp de medicinska åtgärder som ordinerats för att se om åtgärderna genomförts
enligt ordinationen. Om åtgärderna inte genomförts, är det viktigt
att få veta varför så inte skett så att rättelse snabbt kan ske. Elektronisk åtkomst skulle också ge en möjlighet att följa symtom och
effekter av medicinering i daganteckningarna. Vid uppföljning och
utvärdering av en medicinsk åtgärd kan ofta information från hemtjänst, boendestödjare och ledsagare vara mycket värdefull för att ta
ställning till behov av justering eller ändring av åtgärden.
Ett annat exempel på en konkret situation när åtkomst till socialtjänstens dokumentation skulle vara värdefull är när en patient med
nedsatt immunförsvar blir förkyld. Om en patient med nedsatt immunförsvar får en förkylning, måste sjuksköterskan få veta detta så
att åtgärder kan vidtas direkt. Socialtjänstpersonal har inte alltid den
kompetens som behövs för att i rätt tid uppmärksamma sjuksköterskan på detta och har i många fall inte heller fått information från
hälso- och sjukvården om att patienten har nedsatt immunförsvar.
13.2.4

Socialtjänstens behov av elektronisk åtkomst
till hälso- och sjukvårdens dokumentation

Vid utredningens kontakter med företrädare för vård- och omsorgsgivare har det framkommit att det i många situationer även finns behov för socialtjänsten att ha elektronisk åtkomst till hälso- och sjukvårdens dokumentation. Bland annat har följande situationer nämnts.
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I många fall behöver omsorgsmottagare hjälp med att genomföra
åtgärder som ordinerats av hälso- och sjukvårdspersonal. Exempelvis
behöver en omsorgsmottagare som får bloddialys motionera och det
kan därför stå i ordinationen från hälso- och sjukvården att omsorgsmottagaren ska promenera två gånger om dagen. Även fysioterapeuter
som är anställda inom hälso- och sjukvården kan i rehabiliteringssituationer behöva ge direktiv till omsorgspersonalen om hur de ska få
patienten att röra sig mera på ett ofarligt sätt. All denna information
finns i omsorgsmottagarens hälso- och sjukvårdsjournal. Därför behöver omsorgspersonalen få tillgång till hälso- och sjukvårdsjournalen.
Hälso- och sjukvårdsjournalen kan även innehålla viktig bakgrundsinformation om en omsorgsmottagare som omsorgspersonalen behöver ha tillgång till för att kunna ge omsorg av god kvalitet till omsorgsmottagaren. Exempelvis kan det finnas information om att en
omsorgsmottagare blivit friskförklarad från cancer. Denna information behöver omsorgspersonalen ha kännedom om för att kunna
hjälpa omsorgsmottagaren att vara uppmärksam på tecken på att
cancern eller symptom på cancer (t.ex. en knöl i bröstet) kommit
tillbaka så att omsorgsmottagaren kan få vård.
Omsorgspersonal kan också ha behov av att få tillgång till information om allergier och smittsamma sjukdomar som omsorgsmottagaren har. Journalanteckningar om exempelvis mun-ohälsa eller
risk för undernäring kan vara viktig information som ska planeras in
i patientens genomförandeplan och ge ett förtydligande på varför
och hur ett uppdrag ska utföras. Omsorgspersonal kan även ha behov
av information om begränsningar som omsorgsmottagaren har, exempelvis sväljsvårigheter, samt restriktioner som omsorgsmottagaren
fått av hälso- och sjukvården, exempelvis rörelsebegränsningar vid
höftoperationer. Det kan även finnas behov av information om vissa
diagnoser för att kunna hantera eventuellt insjuknande i kramper
eller frånvaroattacker.
Även socialnämndens biståndshandläggare och LSS-handläggare
kan ha behov av information om omsorgsmottagaren från hälso- och
sjukvårdsjournalen. Detta kan vara information om egenvårdsbedömning som hälso- och sjukvården gjort, vilka diagnoser som omsorgsmottagaren har som påverkar omvårdnaden och bedömningen av
patients vårdbehov (t.ex. demens, funktionsvariationer eller epilepsi).
Även information om rehabiliteringsinsatser och hälso- och sjukvårdens bedömning av den allmänna dagliga livsföringen (ADL) och
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andra funktionsbedömningar är viktig för biståndshandläggare och
LSS-handläggare att ha kännedom om.
Vid rena omsorgsinsatser hos omsorgsmottagare är det viktigt
för patientsäkerheten att omsorgspersonal har möjlighet att kontrollera information i hälso- och sjukvårdsdokumentationen, t.ex.
ordinationslista när omsorgsmottagaren nyligen varit på läkarbesök
eller annat besök i hälso- och sjukvården så att ordinationer inte ändrats.
Vid avancerad sjukvård i hemmet, ofta förkortad ASIH, samarbetar personal från många aktörer, exempelvis läkare från hälsooch sjukvården, sjuksköterskor från hemsjukvården och omsorgspersonal från socialtjänsten. Trots att de arbetar ihop med vård och
omsorg om en och samma person får de inte läsa varandras anteckningar utan får överföra informationen muntligen med patientens
samtycke. Ofta kan det också vara så att flera personer har i uppgift
att utföra i princip samma arbetsuppgifter hos omsorgsmottagaren
utan att få kommunicera med varandra via verksamhetssystemen vad
som är utfört och när. Det blir då svårt att använda resurserna
effektivt. Avancerad sjukvård i hemmet spås öka i stor utsträckning
i framtiden såtillvida att mer vård kommer att ske på detta sätt och
att det kommer att bli allt fler aktörer inblandade i vården.
13.2.5

Dagens informationsöverföring

Företrädare för socialtjänst och hälso- och sjukvård beskriver det som
att eftersom det inte finns något bra system för informationsöverföring mellan dessa verksamheter löser olika verksamheter det på
olika sätt. Till och med enheter och avdelningar inom samma verksamhet kan ha egna system för att lösa informationsöverföringen.
I princip går det till så att socialtjänsten och hälso- och sjukvården
dokumenterar i sina respektive verksamhetssystem och sedan överförs denna information till den andra parten, ofta via en pappershandling, som sedan lägger in denna information i sitt eget system.
I vissa fall förvarar socialtjänstpersonal utskrivna patientjournalblad i pärmar för att ha enkel tillgång till informationen. En risk med
detta är att informationen inte uppdateras när den blir inaktuell. På
särskilda boenden skriver personalen ofta viktig information i ett
block i personalrummet där omsorgsmottagarens rumsnummer blir
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själva identifikationen. Ett annat sätt att lösa informationsöverföringen är att anteckna information på handskrivna papper som lämnas
över eller att muntlig information överförs genom telefonsamtal
eller personliga möten. Alla dessa sätt ökar risken för att information
kommer på avvägar. Det genererar även merarbete i form av dubbeldokumentation, lång tid i telefon och risker för patientsäkerheten,
eftersom papper riskerar att försvinna och muntlig information kan
missuppfattas eller glömmas bort. Ofta inhämtas information från
sektionschefer vilket innebär att informationen tar en omväg med
risk för missuppfattningar och att information missas.
För personal som arbetar med omsorgsuppgifter och dessutom
har delegation att utföra kommunal hälso- och sjukvård finns laglig
möjlighet att föra in information i båda systemen, men även detta
innebär dubbeldokumentation som tar extra tid. Det förekommer att
sjuksköterskor på särskilda boenden skriver i socialtjänstens verksamhetssystem under en flik som benämns hälso- och sjukvårdsanteckningar även om detta inte är tillåtet med nuvarande lagstiftning. Man
kan dock inte se att det är möjligt att göra på annat sätt med bibehållen patientsäkerhet.
13.2.6

Sammanfattande synpunkter

Det finns ett omfattande regelverk rörande samverkan mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst. För att kunna samverka behöver de två
verksamheterna ha tillgång till information från varandra. Även då
det inte finns någon uttrycklig bestämmelse som föreskriver samverkan är det inte möjligt att ge patienter och omsorgsmottagare god
och säker vård och omsorg om inte information kan överföras på ett
enkelt och säkert sätt mellan vården och omsorgen. Av det ovan
anförda framgår att det med den ordning som tillämpas i dag finns
stora risker för att väsentlig information inte förs vidare eller finns
enkelt åtkomlig, vilket kan resultera i att omsorgsmottagaren/patienten inte får nödvändig vård och omsorg. Det finns även stora risker
för integritetsskyddet.
För att förbättra säkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättningar är det nödvändigt att relevant information enkelt och säkert kan överföras
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mellan den slutna vården, regionfinansierad primärvård och övrig
öppenvård, kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Det är därför angeläget att socialtjänsten och hälso- och sjukvården får rättsliga förutsättningar som stimulerar och möjliggör en
ändamålsenlig samverkan och informationshantering i den individinriktade verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Utredningen bedömer därför att det på motsvarande sätt
som inom hälso- och sjukvården finns ett tydligt behov av att på ett
enkelt och säkert sätt ta del av vård- och omsorgsdokumentation hos
andra omsorgsgivare inom socialtjänsten och vårdgivare inom hälsooch sjukvården.

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.
Förutsättningarna för elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten som avser äldre eller personer med
funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvården, här kallad sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, bör författningsregleras i lag. Det framstår som ändamålsenligt att ha regleringen
avseende sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården i patientdatalagen som utgångspunkt vid utformningen av en
sådan reglering.
En särskild konsekvensbedömning avseende dataskydd behöver i de allra flesta fall inte göras av de verksamheter som väljer
att införa sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
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 utläm-
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nande. 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.

13.3.1

Integritetsrisker

Som anges i avsnitt 12.3.1 finns det olika uppfattning om vad som
utgör en integritetsrisk eller ett intrång i den personliga integriteten.
Det finns dock vissa förhållanden som man brukar säga typiskt sett
innebär integritetsrisker när det är fråga om direktåtkomst. 4 De kan
därmed antas gälla även vid överföring genom direktåtkomst av
personuppgifter mellan olika vårdgivare inom hälso- och sjukvården,
mellan olika omsorgsgivare inom socialtjänsten och mellan vårdgivare och omsorgsgivare.
När det gäller risker med direktåtkomst ur ett sekretessperspektiv kan, liksom i avsnitt 12.3.3, konstateras att vid direktåtkomst
sker utlämnandet redan när uppgiften görs tillgänglig för andra. En
skade- och menprövning kan inte göras i det skedet. För att ett
system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som
bygger på utlämnande genom direktåtkomst ska fungera i praktiken
krävs det att det samtidigt införs en sekretessbrytande bestämmelse
eller en uppgiftsskyldighet som gör det möjligt att lämna ut uppgifter som är skyddade av sekretess utan någon sekretessprövning i
det enskilda fallet, om de i förväg bestämda förutsättningarna för
direktåtkomst är uppfyllda. Skyddet för uppgifterna är således beroende av att den person som inhämtar uppgifterna gör en korrekt
bedömning av vad han eller hon har rätt att ta del av.
Som berörs närmare i avsnitt 6.6 så innebär direktåtkomst 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. Ju fler myndigheter som
har direktåtkomst till uppgifter i ett gemensamt informationshanteringssystem, desto större blir alltså, typiskt sett, allmänhetens möjlighet att få tillgång till dessa uppgifter. I nu aktuellt sammanhang,
4

Vad som avses med direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande berörs närmare i avsnitt 6.6.
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när det rör sig om direktåtkomst mellan vård- eller omsorgsgivare,
är sekretesskyddet lika starkt hos både den utlämnande och mottagande myndigheten. Allmänhetens möjlighet att få ut uppgifter från
de anslutna myndigheterna är således i teorin inte större endast på
grund av begäran kan ställas till fler myndigheter. Dock innebär
direktåtkomst att den myndighet som får en framställan om utlämnande av allmän handling måste ta del av handlingen för att kunna
göra en sekretessprövning, oavsett om de villkor som uppställs för
att få behandla uppgifterna i handlingen inte är uppfyllda (se vidare
avsnitt 16.5.7). Uppgifterna i den allmänna handlingen kan på så sätt
komma att spridas till den eller de personer hos de mottagande myndigheterna som har att göra en sekretessprövning. Förhållandet kan
därför innebära en oförutsebar spridning av uppgifterna utanför den
myndighet som samlat in dem från patienten eller omsorgsmottagaren.
I fråga om risker med direktåtkomst ur ett dataskyddsperspektiv
kan på samma sätt som i avsnitt 12.3.4 konstateras att sådan åtkomst
anses utgöra en särskild risk, eftersom den utlämnande vård- eller
omsorgsgivaren inte har kontroll över vilka uppgifter som mottagaren vid varje enskilt tillfälle tar del av och vem som tar del av uppgifterna. Möjligheten att införa direktåtkomst mellan olika vård- och
omsorgsgivare innebär att informationen potentiellt kan förmedlas
till en betydligt större krets av personer än tidigare, eftersom många
fler användare kan komma att ta del av patienternas och omsorgsmottagarnas personuppgifter. Direktåtkomst kan också innebära att
det är svårare att säkerställa att obehöriga inte tar del av personuppgifter.
Ytterligare en riskfaktor är att det är fråga om behandling av
känsliga personuppgifter. Både inom hälso- och sjukvård och inom
socialtjänst finns det behov av att behandla uppgifter om hälsa, som
utgör känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningens definition. Begreppet innefattar inte endast uppgifter om psykisk och
fysisk hälsa, utan även uppgifter om mediciner, hjälpmedel och socialt
välbefinnande. Därutöver finns det i hälso- och sjukvård och socialtjänst behov av att behandla personuppgifter som inte utgör känsliga
personuppgifter, men som tillsammans med andra uppgifter eller
enskilt är av integritetskänslig karaktär. Vidare rör det sig ofta om omfattande behandling av sådana uppgifter. Att stora mängder personuppgifter av känslig natur hålls samlade och finns potentiellt till-
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gängliga för ett större antal vård- och omsorgsgivare kan uppfattas
som en integritetsrisk. En generell utgångspunkt är, som anges i
avsnitt 12.3.4, att ju större informationsmängder som finns samlade
elektroniskt så att personuppgifter kan sökas och sammanställas på
ett allt enklare sätt, desto mer ökar möjligheterna till kontroll över
och kartläggning av enskilda.Därmed också risken för att omsorgsmottagaren drabbas av oacceptabla intrång i sin personliga sfär.
Möjligheten att införa direktåtkomst mellan vårdgivare och omsorgsgivare innebär att informationen potentiellt kan förmedlas till
en betydligt större krets av personer än tidigare, eftersom många fler
användare kommer att kunna ta del av patienternas och omsorgsmottagarnas personuppgifter. Därmed ökar också risken att personer som inte har rätt till det tar del av uppgifterna eller att uppgifterna sprids utanför den tillåtna kretsen. 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,
t.ex. genom loggning och tekniska åtgärder. Sådana åtgärder torde
minska risken för att personer som inte har rätt till det tar del av
uppgifter, men risken elimineras inte helt och hållet. Det är även
viktigt att den personuppgiftsansvarige ger medarbetarna instruktioner för behandlingen av personuppgifter.
Ytterligare en risk med direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande som kan bli aktuell i dessa sammanhang är att personuppgifter kan få en större spridning, eftersom de på ett lättare sätt
kan ”hämtas hem” och lagras hos mottagande vård- eller omsorgsgivare, även om det inte finns något behov av sådan lagring. Sådan
hantering av personuppgifter kan stå i strid med dataskyddsförordningens princip om uppgiftsminimering (se avsnitt 4.5).
I sammanhanget kan också uppmärksammas att det finns bestämmelser i dataskyddsförordningen som är generellt tillämpliga
och som har betydelse i detta sammanhang. Enligt artikel 29 i dataskyddsförordningen får personuppgiftsbiträdet och personer som
utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får tillgång till personuppgifter,
endast behandla uppgifterna på instruktion från den personuppgiftsansvarige, såvida han eller hon inte är skyldig att göra det enligt EUrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. Vidare gäller enligt
artikel 32.4 i dataskyddsförordningen att den personuppgiftsansvarige
och personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att säkerställa att
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varje fysisk person som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, endast behandlar dessa på instruktion från
den personuppgiftsansvarige, om inte EU-rätten eller medlemsstaternas nationella rätt ålägger honom eller henne att göra det.
Omsorgsgivare har påtalat för utredningen att det finns vissa
integritetsrisker förknippade särskilt med verksamhet som avser äldre
och personer med funktionsnedsättningar. Dessa personer kan få
insatser av socialtjänsten av många olika skäl, inte bara för att de är
äldre eller har funktionsnedsättningar. Det kan därför finnas dokumentation hos socialtjänsten gällande insatser på grund av att det t.ex.
förekommer våld i nära relationer, att personerna är dömda för brott
eller för att de har missbruksproblem, eller andra uppgifter som kan
uppfattas som särskilt känsliga Det har framförts att det många gånger
är omöjligt att särskilja de olika insatserna åt och att det därför är
viktigt att tydligt avgränsa vilken dokumentation som direktåtkomsten ska omfatta. Det finns annars risk för att mottagaren får del
av information som inte är relevant för de aktuella insatserna.
När det gäller övriga risker som är förknippade med direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande av uppgifter från vård- eller
omsorgsgivare har det, som berörs i avsnitt 12.3.4, framförts att det
kan innebära ett problem att åtkomsten till uppgifter i systemet är
villkorad av att patienten eller omsorgsmottagaren lämnar ett informerat samtycke till sådan behandling. Många äldre och personer med
funktionsnedsättningar kan inte tillgodogöra sig information på ett
tillfredsställande sätt och har inte heller förmåga att ta ställning i
fråga om samtycke. Det är därför inte helt okomplicerat att uppställa
krav på informerat samtycke som villkor för att vård- och omsorgsgivare ska få ta del av uppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
En omständighet som berörts i avsnitt 12. 3.5 som är relevant även
i detta sammanhang är att många omsorgsmottagare inte känner till
vad som finns dokumenterat om dem i omsorgsgivarnas informationssystem, vilket gör det svårt för dem att bedöma vilken information
som vårdgivare kommer att kunna ta del av vid direktåtkomst. Det
finns en risk för att omsorgsmottagarna tappar förtroendet för
socialtjänsten och inte lämnar all relevant information, alternativt
inte ens söker hjälp hos socialtjänsten, på grund av oro för att tillgången till uppgifterna i systemet inte kommer att vara begränsad.
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Det har vid utredningens kontakter med vård- och omsorgsgivare
framkommit att det finns risker med att omsorgsgivare inom socialtjänsten kan få del av uppgifter från hälso- och sjukvården om äldre
och personer med funktionsnedsättningar. I många fall rör det sig då
om personal som inte är sjukvårdsutbildad, vilket ökar risken för
feltolkning av informationen. Vidare är det ibland fråga om personal
som inte har någon utbildning alls i sekretessfrågor, vilket ökar
risken för att sekretessen inte respekteras och uppgifterna sprids
vidare till anhöriga och andra utanför den tillåtna kretsen.
Vidare har det framförts att den dokumentation som görs inom
socialtjänsten är av skiftande kvalitet och att det ibland förekommer
att för mycket dokumenteras. Det kan medföra att det blir svårt för
hälso- och sjukvårdspersonalen att urskilja vilken information som
är relevant. Det finns då risk för att syftet med regleringen, dvs.
enkel och smidig kommunikation, går förlorad, eftersom det finns
för mycket information att läsa för att det ska vara överskådligt och
personalen ska hinna läsa den.
Slutligen har det påtalats att en oönskad effekt av direktåtkomst
eller annan elektronisk åtkomst till uppgifter hos en annan vårdgivare eller omsorgsgivare är att personal tar del av dokumentation
i stället för att fråga patienten eller omsorgsmottagaren själv, även
när det är möjligt, vilket minskar personens delaktighet i vården eller
omsorgen.
13.3.2

Föreslagna integritetsstärkande åtgärder

Som konstaterats i föregående avsnitt kan risken för integritetsintrång inte helt och hållet elimineras. Trots det kan det ändå vara
motiverat att göra det möjligt för vård- och omsorgsgivare att få
åtkomst till uppgifter om patienter och omsorgsmottagare genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om nyttan med en
sådan ordning överväger risken för intrång i enskildas personliga
integritet. Avvägningen mellan nyttan av snabbt och enkelt utbyte
av information mellan vård- och omsorgsgivare och de integritetsrisker ett system med direktåtkomst eller annan elektronisk åtkomst
mellan dessa verksamheter kan innebära påverkas av vilka integritetsstärkande åtgärder som kan vidtas för att förhindra och försvåra
intrång i den personliga integriteten.
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Utredningen ska, enligt utredningsdirektiven, se över möjligheterna att införa direktåtkomst genom en s.k. sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation mellan å ena sidan verksamheter som
avser äldre och personer med funktionsnedsättningar som har insatser enligt socialtjänstlagen och LSS och å andra sidan hälso- och
sjukvård. Av samma skäl som anges i avsnitt 12.3.8 framstår det som
ändamålsenligt att ha regleringen avseende sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården i patientdatalagen som utgångspunkt vid utformningen av ett sådant system.
Patientens eller omsorgsmottagarens möjlighet till inflytande över
behandlingen av personuppgifter kan, som sägs i avsnitt 12.3.9, antas
vara av avgörande betydelse för om behandlingen uppfattas som en
integritetskränkning eller inte. Det kan vidare antas att patienter och
omsorgsmottagare har lättare att acceptera ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om patienten eller omsorgsmottagaren har kontroll över om uppgifterna över huvud taget
får behandlas och vilka uppgifter som får behandlas i ett sådant
system. En förutsättning för att uppgifter ska få göras tillgängliga
genom sammanhållen journalföring är att patienten inte motsätter
sig det (6 kap. 2 § patientdatalagen). Utredningen föreslår en motsvarande bestämmelse i den föreslagna regleringen (se avsnitt 16.5).
Det innebär att uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare inte
görs tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig det. Patienten och omsorgsmottagaren har
därmed möjlighet att motsätta sig behandlingen redan vid det tillfälle
då kontakten med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten inleds
och uppgifterna om honom eller henne dokumenteras. Regleringen
innebär att om patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig
sådan behandling eller behandling av vissa uppgifter, ska uppgifterna
genast spärras så att andra vård- och omsorgsgivare inte kan ta del av
dem. Att uppgifterna spärras innebär alltså att det på något sätt
dokumenteras att patienten eller omsorgsmottagaren motsatt sig, så
att uppgifterna inte görs tillgängliga genom direktåtkomst eller annars
lämnas ut elektroniskt genom systemet med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Utredningen föreslår dock att vissa särskilda regler ska gälla för barn (se avsnitt 16.5.5). När det gäller personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning ska
vårdgivaren respektive omsorgsgivaren ansvara för att patientens eller
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omsorgsmottagarens inställning utreds så långt som möjligt samt att
uppgifter om honom eller henne inte görs tillgängliga om det finns
anledning att anta att personen skulle ha motsatt sig behandlingen
(se 6 kap. 2 a § patientdatalagen och utredningens förslag i avsnitt 16.5.6).
En viktig förutsättning för att patienten eller omsorgsmottagaren
ska kunna ta ställning i frågan om tillgängliggörande av dokumentation är att han eller hon får korrekt och tydlig information om vad
systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär och att det är möjligt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter. Den registrerade, i det här fallet patienten eller omsorgsmottagaren, har enligt artikel 13 och 14 i dataskyddsförordningen rätt att få viss information från den personuppgiftsansvarige
när personuppgifter samlas in från honom eller henne eller om personuppgifterna har erhållits från någon annan än den registrerade.
Vård- och omsorgsgivaren är således redan enligt dataskyddsförordningen skyldig att lämna viss information till patienten eller omsorgsmottagaren. Utredningen konstaterar i avsnitt 12.3.9 att rätten
till information och omsorgsmottagarens möjlighet att därmed tillvarata sin rätt är ett viktigt led i skyddet av den personliga integriteten
och föreslår mot den bakgrunden att det i den föreslagna regleringen
tas med en bestämmelse som slår fast att omsorgsmottagaren, innan
uppgifter om omsorgsmottagaren görs tillgängliga för andra omsorgsgivare genom sammanhållen omsorgsdokumentation, ska informeras
om vad sammanhållen omsorgsdokumentation innebär och rätten
att motsätta sig tillgängliggörandet. Motsvarande gäller vid sammanhållen journalföring. Denna rätt till information bör gälla även vid
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det bör i detta
sammanhang påpekas att patienten eller omsorgsmottagaren, i de fall
det rör sig om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, ska
informeras om att omsorgsdokumentation kan lämnas ut till vårdgivare och att vårddokumentation kan lämnas ut till omsorgsgivare
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.
När det gäller vård- eller omsorgsgivarens möjlighet att ta del av
uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare i en senare vård- eller
omsorgssituation genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation föreslår utredningen att det ska krävas ett informerat samtycke
från patienten eller omsorgsmottagaren. I sådana fall är det, i likhet
med vad som i dag gäller vid sammanhållen journalföring, inte till-
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räckligt att den enskilde inte motsätter sig behandlingen, utan ett
aktivt samtycke krävs (se vidare avsnitt 16.6 och 16.7). För vårdgivares möjlighet att ta del av uppgifter om en patient i sammanhållen
omsorgsdokumentation föreslås även särskilda bestämmelser för barn
och personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning
(se vidare avsnitt 16.6.3 och 16.8).
Förutom bestämmelser som ger patienten eller omsorgsmottagaren bestämmanderätt över behandlingen av personuppgifter innehåller utredningens förslag ytterligare bestämmelser med syfte att
stärka skyddet för den personliga integriteten. Utöver ett uttryckligt
samtycke från patienten krävs det för att en vårdgivare ska få ta del
av uppgifter i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation att
uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation
med och att uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga,
utreda eller behandla sjukdomar hos patienten inom hälso- och sjukvården. På motsvarande sätt ska det uppställas som krav för att en
omsorgsgivare ska få ta del av vård- och omsorgsdokumentation
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation att uppgifterna rör en person som får omsorgsgivarens insatser för äldre
eller funktionshindrade, eller är föremål för en utredning om att få
sådana insatser, och uppgifterna kan antas ha betydelse för dessa
insatser. På så sätt avgränsas tillämpningsområdet till de situationer
där det finns ett verkligt och aktuellt behov av behandlingen av personuppgifter. En vård- eller omsorgsgivare ska inte få behandla
uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare i ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation under andra förutsättningar än de som regleras, även om patienten eller omsorgsmottagaren samtycker till det. Ytterligare en integritetsstärkande åtgärd
som utredningen föreslår är att förtydliga vem som har personuppgiftsansvaret vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Det kan antas att det är lättare för patienten eller omsorgsmottagaren att ta ställning till frågan om direktåtkomst om han eller hon
har insyn i vilka uppgifter vård- och omsorgsdokumentationen innehåller. I patientdatalagen finns det bestämmelser om att en vårdgivare,
under vissa förutsättningar, får medge en enskild direktåtkomst till
uppgifter om den enskilde själv (5 kap. 5 § patientdatalagen). På
motsvarande sätt bör en patient kunna ta del av vård- och omsorgsdokumentation och en omsorgsmottagare ta del av vård- och omsorgsdokumentation om sig själv i ett system med sammanhållen vård- och
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omsorgsdokumentation (se avsnitt 12.3.9). Detta för att patienten
eller omsorgsmottagaren på ett enkelt sätt ska kunna ha insyn i vilka
uppgifter som finns i hans eller hennes dokumentation och därmed
lättare kunna ta ställning i fråga om inställning till behandling och
samtycke.
Slutligen bör det förtydligas att det är den personuppgiftsansvarige vård- eller omsorgsgivaren som har ansvar för att den interna
elektroniska åtkomsten till uppgifter hos vård- eller omsorgsgivaren
inte är mer omfattande än vad som krävs för att vården eller insatserna
för patienten eller omsorgsmottagaren ska kunna utföras. Utredningen föreslår därför bestämmelser med krav på tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst samt dokumentation och kontroll
av elektronisk åtkomst vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
I sammanhanget bör också påpekas att den föreslagna regleringen
som möjliggör sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär just en möjlighet för vård- och omsorgsgivare att ingå i ett sådant
system. Bestämmelserna anger de grundläggande förutsättningarna
för behandling av personuppgifter genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. Det finns dock ingenting som hindrar att
de vård- och omsorgsgivare som samarbetar i ett sådant system
ställer upp strängare krav än den föreslagna lagstiftningen.
13.3.3

Utredningens samlade avvägning mellan
behov och risk för integritetsintrång

Utredningens förslag innebär att vård- och omsorgsgivare får möjlighet att samarbeta genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation om äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Syftet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är att
möjliggöra snabbare och smidigare informationsöverföring mellan
vård- och omsorgsgivarna, vilket i förlängningen ska leda till god och
säker vård och omsorg för den enskilde. Andra möjliga positiva
effekter av en sådan reglering är tidsvinster för vård- och omsorgsgivare, då mindre tid behöver läggas på sekretessprövningar, sökning
och inhämtande av information samt onödig dubbeldokumentation.
I stället för att som i dag lägga tid på att ringa runt för att nå rätt
person i en annan verksamhet kan den som behöver viss information
för att kunna utföra en arbetsuppgift ta del av den, om förutsätt283

550
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan …

SOU 2021:4

ningarna för det är uppfyllda, genom den gemensamma vård- och
omsorgsdokumentationen. Tid och resurser kan också sparas, eftersom det i de flesta fall inte finns något krav på att vård- och omsorgsgivare ska göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd inför
varje behandling av personuppgifter, eftersom en bedömning härmed redan gjorts (se vidare avsnitt 12.3.10 och 12.3.12).
Samtidigt rör det sig om omfattande behandling av uppgifter om
människors hälsa och andra personuppgifter av ytterst integritetskänslig karaktär. Ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär vidare att sådana uppgifter kommer att
finnas potentiellt tillgängliga för en betydligt större krets än tidigare.
Som konstateras i avsnitt 12.3.10 kan integritetsriskerna antas vara
större när känslig information om ett stort antal individer samlas och
lagras elektroniskt så att de är tillgängliga för mer än ett fåtal personer. Med möjlighet för vård-och omsorgsgivare att ”hämta hem”
uppgifter på elektronisk väg ökar också risken för att uppgifter
lagras hos mottagaren även om det inte finns behov av sådan lagring.
Det är därför särskilt viktigt att sådan behandling av personuppgifter
omgärdas av integritetsskyddande regler. Nyttan av snabb och enkel
tillgång till personuppgifter mellan vård- och omsorgsgivare genom
ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
måste vägas mot de risker för integritetsintrång som ett sådant system
kan innebära.
Som beskrivs i avsnitt 13.2 finns det ett behov av att ta del av
omsorgsinformation avseende äldre och personer med funktionsnedsättningar inom hälso- och sjukvården. Det finns också ett behov
av att ta del av vårddokumentation inom verksamhet inom socialtjänsten som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Som anges i föregående avsnitt finns det många risker förknippade
med direktåtkomst. Direktåtkomst innebär dock inte i sig en
ovillkorlig rätt för alla vård- och omsorgsgivare som ingår i systemet
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation att ta del av
samtliga uppgifter, utan tillgången kan begränsas på olika sätt.
Utredningens förslag innebär att uppgifterna får göras tillgängliga
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation under förutsättning att patienten eller omsorgsmottagaren inte motsätter sig
det. Patienten eller omsorgsmottagaren ska kunna spärra samtliga
eller vissa uppgifter, vilket innebär att uppgifterna inte är tillgängliga
för andra vård- och omsorgsgivare i systemet. Möjligheten att spärra
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uppgifterna ska inte vara tidsbegränsad. Vidare ska som huvudregel
patientens eller omsorgsmottagarens samtycke krävas för att en
vård- och omsorgsgivare som är ansluten till systemet i en aktuell
vård- eller omsorgsrelation ska få åtkomst till personuppgifterna.
Det föreslagna systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation bygger alltså på patientens eller omsorgsmottagarens frivilliga deltagande. Särskilda bestämmelser ska dock, av skyddsskäl, gälla för barn. När det gäller personer som inte endast tillfälligt
saknar förmåga att ta ställning eller samtycka föreslår utredningen
en långtgående skyldighet för vård- och omsorgsgivaren att utröna
patientens eller omsorgsmottagarens inställning. Sådan reglering finns
redan när det gäller sammanhållen journalföring inom hälso- och
sjukvården (6 kap. 2 a och 3 a §§ patientdatalagen).
Tillgängligheten ska inte endast vara beroende av patientens eller
omsorgsmottagarens inställning. Direktåtkomst eller annan elektroniskt utlämnande ska endast vara tillåtet om vissa angivna villkor är
uppfyllda, nämligen om det rör sig om en aktuell vårdrelation eller
omsorgsmottagaren får insatser eller är föremål för utredning om
insatser av omsorgsgivaren. Vidare föreslås, avseende vårdgivares åtkomst till uppgifter som en annan vårdgivare eller en omsorgsgivare
har gjort tillgängliga genom sammanhållen omsorgsdokumentation,
att det krävs att uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga,
utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten. För att
en omsorgsgivare ska få behandla uppgifter som en annan omsorgsgivare eller en vårdgivare gör tillgängliga genom sammanhållen omsorgsdokumentation uppställs också som krav att uppgifterna kan
antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser. En sådan reglering
ställer således krav på att det ska vara fråga om uppgifter som behövs
och är aktuella i det enskilda fallet eller ärendet. Den föreslagna
regleringen ger alltså inte stöd för behandling av personuppgifter
genom lagring hos den mottagande vård- eller omsorgsivaren för att
uppgifterna eventuellt kan vara ”bra att ha”. Det är lämpligt att här
erinra om den generellt tillämpliga principen om uppgiftsminimering
i dataskyddsförordningen (se avsnitt 4.5). Utredningen berör frågan
om möjligheten att ”ladda ner” uppgifter och att det så långt som
möjligt ska undvikas i avsnitt 16.18.4.
Som ovan beskrivs kan direktåtkomst eller annan elektronisk
åtkomst leda till oro för att uppgifterna kan komma att spridas till
obehöriga. Denna risk kan motverkas genom att förtydliga vård- och
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omsorgsgivarnas ansvar för att ha adekvata regler för behörighet för
elektronisk åtkomst. Vård- och omsorgsgivare ska också ansvara för
att åtkomsten till uppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation dokumenteras och kontrolleras.
När det gäller risken för större spridning av uppgifterna genom
utlämnande av allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen
kan som i avsnitt 13.3.1 konstateras att risken för spridning inte
torde öka på grund av att en begäran om att få ut en handling kan
ställas till vilken som helst av de anslutna vård- och omsorgsgivarna.
För uppgift om enskilds personliga förhållanden gäller nämligen sekretess med ett omvänt skaderekvisit både inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst (25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § OSL).
Det har av vissa framförts att det inte skulle finnas ett så stort
behov för omsorgsgivare att ta del av vårddokumentation. Det har
också för utredningen påtalats att sådan tillgång till dokumentation
kan leda till risker då personal hos omsorgsgivaren, som inte är
sjukvårdsutbildad, kan misstolka informationen och därför ge fel
omsorg. Utredningen menar dock att det under utredningstiden har
framkommit att det finns ett klart behov hos omsorgsgivare av att ta
del av vårddokumentation och att enkel tillgång till sådan dokumentation kan medföra att omsorgen effektiviseras och förbättras.
De eventuella risker som sådan informationsöverföring kan innebära
bör kunna undvikas genom tydliga rutiner för vilka uppgifter som
ska dokumenteras och på vilket sätt samt utbildning om hur sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska tolkas och användas.
Även den angivna risken för överdokumentation borde kunna motverkas genom tydliga regler för vad som ska dokumenteras och
utbildning till personalen.
Ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
innebär vissa integritetsrisker, men enligt utredningens bedömning
kan de föreslagna integritetsstärkande åtgärderna eliminera, eller i
vart fall effektivt motverka dessa risker. Utredningens bedömning är
alltså att det, med de särskilda krav på den enskildes samtycke och
andra begränsningar som uppställs, är möjligt att införa direktåtkomst
eller annan elektronisk åtkomst för vård- och omsorgsgivare till
dokumentation om äldre och personer med funktionsnedsättningar.
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Reglering i lag

Syftet med den föreslagna regleringen är att göra det möjligt för
vård- och omsorgsgivare att ge tillgång, genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter för andra vårdeller omsorgsgivare, eller få åtkomst, genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter hos andra vårdeller omsorgsgivare. När det gäller vårdgivares behandling av personuppgifter framgår det av 5 kap. 4 § patientdatalagen att utlämnande
genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast i den
utsträckning som anges i lag eller förordning. Vårdgivares möjlighet
att ge åtkomst genom direktåtkomst genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation måste således regleras i lag eller förordning. Det finns inte något motsvarande krav när det gäller annat elektroniskt utlämnande, men av skäl som berörs närmare i avsnitt 16.3.2
bör regleringen omfatta alla former av elektroniskt utlämnande av
uppgifter. Något motsvarande krav på reglering av direktåtkomst i
lag eller förordning finns inte i SoLPUL.
Som tidigare nämnts är riksdagen och regeringen överens om att
myndighetsregister med ett stort antal registrerade och ett särskilt
känsligt innehåll bör regleras särskilt i lag (se avsnitt 3.2). Den reglering som utredningen föreslår möjliggör inrättande av system där
flera vård- och omsorgsgivare har tillgång till känsliga personuppgifter om ett stort antal patienter och omsorgsmottagare i vad som
kan framstå som ett gemensamt register. Denna omständighet talar
för att en reglering i lag är mest lämpligt.
Enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen är var och en
gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.
Begränsningar av skyddet får dock enligt 2 kap. 20 § regeringsformen ske i lag, om de krav som följer av 2 kap. 21 § regeringsformen
är uppfyllda (se närmare i avsnitt 3.2).
För den behandling av personuppgifter som sker i form av varje
vård- eller omsorgsgivares dokumentation av insatser finns redan
lagstöd i patientdatalagen, SoLPUL och 3 kap. 2 § dataskyddslagen.
Att vård- eller omsorgsgivaren för in denna dokumentation i ett system
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär enligt
förslaget inte att andra än vård- eller omsorgsgivaren får ta del av
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dokumentationen. För att andra vård- eller omsorgsgivare ska få ta
del av dokumentationen ska det enligt förslaget krävas samtycke från
patienten eller omsorgsmottagaren. Den kartläggning av enskildas
personliga förhållanden och det intrång i den personliga integriteten
som det innebär att en vård- eller omsorgsgivare tar del av andra
vård- eller omsorgsgivares dokumentation av insatser förutsätter
alltså samtycke. När det gäller utlämnande genom direktåtkomst anses
dock allmänna handlingar utlämnande redan när den mottagande
myndigheten av annan ges en sådan teknisk tillgång till den utlämnande myndighetens upptagningar som avses i 2 kap. 6 § första
stycket tryckfrihetsförordningen, dvs. om upptagningen är tillgänglig för den mottagande myndigheten med tekniskt hjälpmedel som
myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Enligt utredningens förslag ska det inte krävas något samtycke från patienten eller omsorgsmottagaren för att en vård- eller omsorgsgivare ska kunna göra
uppgifterna potentiellt tillgängliga för andra omsorgsgivare genom
direktåtkomst vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som bygger på
direktåtkomst innebär därför att handlingarna, oavsett samtycke, anses
förvarade och därmed tillgängliga för den mottagande myndigheten.
När det är fråga om direktåtkomst skulle det därför kunna diskuteras om det enligt 2 kap. 6 § andra stycket och 20 § regeringsformen
krävs reglering i lag. Det saknas dock skäl att göra närmare avvägningar i denna fråga, eftersom utredningen bedömer att inrättandet
av ett system där vård- och omsorgsgivare kan få del av varandras
vård- och omsorgsdokumentation genom direktåtkomst (eller annat
elektroniskt utlämnande) redan med hänsyn till riksdagens och regeringens ovan nämnda överenskommelse bör regleras särskilt i lag.
13.3.5

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

I avsnitt 12.3.12 har det redogjorts för vilka krav på konsekvensbedömning avseende dataskydd som ställs enligt dataskyddsförordningen. Där konstateras i fråga om sammanhållen omsorgsdokumentation att den riskanalys och avvägning som gjorts i avsnitt 12.3 och
13.3 innebär att en särskild konsekvensbedömning avseende dataskydd i de allra flesta fall inte behöver göras av varje omsorgsgivare
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som inför sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation enligt
den föreslagna lagen. Utredningen gör med hänvisning till den riskanalys och avvägning som gjorts i detta kapitel och i förarbetena till
patientdatalagen och ändringar i den lagen motsvarande bedömning
i fråga om sammanhållen vårddokumentation inom hälso- och sjukvården.
Även behandlingen av personuppgifter för den sammanhållna vårddokumentationen har stöd i artikel 6.1 c eller e i dataskyddsförordningen.5
I förarbetena till patientdatalagen redovisas ingående resonemang
och avvägningar för att uppnå ett tillfredsställande skydd med avseende på skyddet för den personliga integriteten. En utgångspunkt
med sammanhållen journalföring var att konstruera ett tillfredsställande integritetsskydd. I syfte att nå ett högt integritetsskydd infördes krav på att patienten ska kunna bestämma vilka uppgifter om sig
själv som ska få ingå i sammanhållen journalföring.6 Även vid viktigare ändringar i bestämmelserna om sammanhållen journalföring i
patientdatalagen redovisades ingående resonemang och avvägningar
i förarbetena.7 I detta kapitel har en riskanalys och avvägning gjorts
i fråga om omsorgsgivares tillgång till uppgifter om omsorgsmottagare hos vårdgivare och vårdgivares tillgång till uppgifter om patienter hos omsorgsgivare. Att bestämmelser från patientdatalagen
i stället tas in i den föreslagna lagen innebär i sig inte någon ökad risk
för fysiska personers rättigheter och friheter.
Utredningen anser därmed att inte heller vårdgivare i regel behöver göra någon konsekvensbedömning avseende dataskydd innan de
inför sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation enligt den
föreslagna lagen.

5

SOU 2017:66 s. 327.
Prop. 2007/08:126 s. 111 ff.
7
Prop. 2013/14:202 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och
sjukvården.
6
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14

Kvalitetsuppföljning med
personuppgifter från flera
vårdinstanser och omsorgsgivare

14.1

Inledning

Regioner och kommuner är ansvariga för att verksamhet inom vård
och omsorg drivs på ett säkert sätt och med hög kvalitet. För att
kunna ge god vård och omsorg behöver verksamheterna hantera uppgifter om personer och genomförda insatser. Som beskrivits i tidigare
avsnitt finns det många situationer där man behöver använda personuppgifter från flera vårdinstanser1 och omsorgsgivare2. Utredningen har i kapitel 12 och 13 lämnat förslag om att införa utökade
möjligheter till tillgång till information över organisationsgränser i
arbetet med patienter och omsorgsmottagare3 genom direktåtkomst
och annat elektroniskt utlämnande.
Det finns emellertid 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. När en läkare följer upp hur det gått
1

Med vårdinstans avser utredningen myndighet som har ansvar för eller bedriver hälso- och
sjukvård (offentlig vårdinstans) och juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver
hälso- och sjukvård (privat vårdinstans). Utredningen föreslår att begreppet vårdinstans
definieras särskilt enligt den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, se närmare motivering i avsnitt 17.1.2.
2
Med omsorgsgivare avser utredningen 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) (se avsnitt 16.2).
3
Med omsorgsmottagare avser utredningen person som fått eller får insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar eller som fått eller får behovet av sådana insatser
bedömda (se avsnitt 16.1.6 ).
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för en patient som denne behandlat, är det en form av kvalitetsuppföljning på individnivå. När en region eller kommun analyserar
stora mängder patientuppgifter och samkör dessa för att mäta resultatet utifrån vissa parametrar, exempelvis kostnadseffektivitet, är det
också en form av kvalitetsuppföljning, fast på verksamhetsnivå.
Som regeringen har uppmärksammat varierar möjligheterna till
kvalitetsuppföljning beroende på hur regioner och kommuner valt
att organisera sina nämnder och i vilken omfattning de använder sig
av privata vårdinstanser eller omsorgsgivare. Det råder i regel sekretess mellan olika nämnder för sådana personuppgifter som används
inom vård och omsorg. Stark sekretess gäller även i förhållande till
privata vårdinstanser och omsorgsgivare. För att kunna använda personuppgifter från andra vårdinstanser och omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning krävs dels rättsligt stöd för att lämna ut uppgifterna, dels att mottagaren har stöd för sin vidare behandling av personuppgifterna. Dagens regelverk medför att i en region med flera
privata vårdinstanser är möjligheterna till kvalitetsuppföljning sämre
än vad de är i en region med få vårdinstanser. Motsvarande gäller för
kvalitetsuppföljning inom en kommun med flera privata omsorgsgivare respektive med få omsorgsgivare. Samtidigt är förmodligen
behovet av kvalitetsuppföljning större ju flera vårdinstanser och omsorgsgivare som är inblandade i en patients eller omsorgsmottagares
vård och omsorg.
Vårdinstanser och omsorgsgivare har skyldighet enligt lag att
arbeta med att säkra och utveckla kvaliteten inom sina respektive
verksamheter. Förutom regelverket för nationella och regionala kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, finns det dock inga särskilda bestämmelser som syftar till att möjliggöra gemensamma
verksamhetsuppföljningar, dvs. där man samlar in personuppgifter
från andra vårdinstanser och omsorgsgivare.4 Inom socialtjänsten
finns inget regelverk som motsvarar regleringen av kvalitetsregister.
Datainspektionen har vid tillsyn granskat en gemensam verksamhetsuppföljning som innefattade samkörning av personuppgifter
från en region och en kommun. Datainspektionen bedömde att det
inte fanns legala förutsättningar enligt gällande regler för att använda
personuppgifter över region- och kommungränserna och samköra
4

Prop. 2007/08:126 s. 174 f.
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dessa i gemensamma system.5 För en närmare beskrivning av besluten, se avsnitt 14.4.4 nedan.
I tillsynsbesluten hänvisade Datainspektionen till en skrivning i
förarbetena till patientdatalagen (2008:355): ”När det gäller frågan
om att förbättra landstingens och kommunernas möjligheter att
göra gemensamma uppföljningar av sådana insatser som involverar
både hälso-och sjukvård och socialtjänst så utreds detta för närvarande av Socialtjänstdatautredningen (S 2007:92).”6
Frågan om att se över regelverket för att möjliggöra kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser och omsorgsgivare har uppmärksammats i flera tidigare utredningar. Patientdatautredningen uttalade att den inte hade någon anledning att betvivla
att det just på vård- och omsorgsområdet finns stora möjligheter att
förbättra det samlade omhändertagandet, om gemensam verksamhetsuppföljning av insatserna kan göras över de formella gränser som
i dag finns mellan huvudmännen. Patientdatautredningen hade emellertid inte mandat att se över sekretessfrågor i samband med verksamhetsuppföljning på vård- och omsorgsområdet.7 Socialtjänstdatautredningen8 och Utredningen om rätt information i vård och omsorg9
har lämnat förslag till lagstiftning för att möjliggöra gemensam verksamhetsuppföljning över organisationsgränserna, men dessa förslag
har inte lett till några lagstiftningsåtgärder.

14.2

Direktiven samt avgränsning av uppdraget

Utredningens uppdrag är att se över möjligheterna till en utvidgad
informationsöverföring för kvalitetsutveckling inom och mellan
hälso-och sjukvård och socialtjänst. Enligt direktiven ska utredaren
se över möjligheterna till en utvidgad informationsöverföring för
kvalitetsutveckling mellan

5

Prövningen skedde i ett tillsynsärende som rörde dåvarande Stockholms läns landsting och
Österåkers kommun. Se Datainspektionens beslut den 3 juli 2015, dnr 518-2015 respektive
643-2015.
6
Prop. 2007/08:126 s. 175.
7
SOU 2006:82 s. 421 ff.
8
SOU 2009:32.
9
SOU 2014:23.
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– vårdinstanser10 i hälso- och sjukvård,
– vårdinstanser i hälso- och sjukvård och kommunal nämnd eller utförare av kommunens arbetsuppgifter inom socialtjänst för äldre
personer och personer med funktionsnedsättning, och
– kommunala nämnder eller utförare av kommunens arbetsuppgifter inom socialtjänsten för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning.
Möjligheter till kvalitetsuppföljning för privata vårdinstanser inom
hälso- och sjukvården respektive privata omsorgsgivare i förhållande
till andra myndigheter och andra enskilda än omsorgsmottagaren ska
också ingå i utredningens analys.
Direktiven har begränsat på vilken nivå inom region och kommun
ett beslut om behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning
får fattas. Detta framgår av att det anges att ett sådant beslutsfattande bör vara förbehållet det högsta politiska organet hos huvudmannen (dvs. regionfullmäktige eller kommunfullmäktige).
Vidare anger direktiven att besluten bör avse
– hela eller åtminstone väsentliga delar av huvudmannens hälsooch sjukvårdsverksamhet, respektive
– hela eller åtminstone väsentliga delar av kommunens verksamhet
med omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, samt
– att personuppgifter inte bör få spridas utanför regionen eller kommunen.
Kvalitetsuppföljning och utvecklingsarbete kan se olika ut och ske
med skilda metoder. En av många olika saker som görs inom ramen
för ett kvalitetsarbete för att följa upp och säkra verksamhetens resultat är att använda sig av personuppgifter.11 Det finns även sätt att mäta
och kvalitetssäkra som inte innefattar användning av personupp-

10

I direktiven används begreppet ”vårdgivare”. När det gäller kvalitetsuppföljning använder
utredningen dock i stället ett begrepp, vårdinstans, med en något annorlunda betydelse. För
beskrivning av begreppet vårdinstans, se avsnitt 17.1.2.
11
Bilaga 4 till SOU 2014:23 s. 219.
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gifter. Utredningens uppdrag begränsar sig dock till sådant kvalitetsarbete som innebär behandling av personuppgifter.
Utredningens uppdrag gäller vidare endast sådan kvalitetsuppföljning som innebär att personuppgifter samlas in från andra vårdinstanser och omsorgsgivare. Behandling av personuppgifter för kvalitetssäkring och verksamhetsuppföljning inom en och samma vårdgivare regleras i patientdatalagen (PDL). Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänstens område (SoLPUL) och
förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten (SoLPUF) innehåller bestämmelser som ger möjlighet
för en kommunal myndighet att behandla personuppgifter inom
socialtjänsten för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och
administration av verksamheten.
Utredningen kommer inledningsvis att redogöra för valet av det
samlande begreppet kvalitetsuppföljning som kommer att användas i
utredningens förslag. Utredningen beskriver i anslutning till detta
också vilka förutsättningar som finns enligt gällande rätt att använda
personuppgifter från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare för
kvalitetsuppföljning.
Därefter kommer utredningen att beskriva och analysera behovet
av att införa ytterligare regelverk för kvalitetsuppföljning med personuppgifter från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare. En avvägning
kommer att göras mellan behoven och de integritetsrisker som kan
uppstå. Utredningen kommer därför att beakta de generella och mer
specifika risker för den personliga integriteten som en utvidgad
informationsöverföring för kvalitetsuppföljning kan innebära. I anslutning till detta kommer även en beskrivning av integritetsstärkande
åtgärder att göras. Utredningen gör sedan en samlad avvägning av
behovet att använda personuppgifter för kvalitetsuppföljning i förhållande till riskerna för den personliga integriteten.

14.3

Utredningen använder begreppet
kvalitetsuppföljning

Det förekommer en mängd olika begrepp för att beskriva arbete med
kvalitet inom vård och omsorg. Kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring,
utvärdering, uppföljning, verksamhetsuppföljning och systematiskt
kvalitetsarbete är några exempel. Dessa begrepp har inte legaldefini-
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tioner och används såvitt utredningen kan bedöma utan någon klar
distinktion och med överlappande betydelser i olika sammanhang.
Gemensamt är att begreppen omfattar åtgärder som syftar till och är
ägnade att förbättra kvaliteten och därmed bidra till en god och säker
vård och omsorg.
I patientdatalagens ändamålskatalog (2 kap. 4 § PDL) används
formuleringarna systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten (punkt 4) samt administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten (punkt 5).
Enligt 6 § SoLPUL får personuppgifter bara behandlas om
behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras. I 12 § SoLPUF preciseras att tillsyn,
uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av
verksamheten är tillåtna ändamål för kommunala myndigheter att
behandla personuppgifter inom socialtjänsten.
I utredningens direktiv används omväxlande begreppen utvecklingsarbete, kvalitetssäkringsarbete, kvalitetsutveckling, verksamhetsuppföljning och kvalitetsuppföljning i beskrivningen av utredningens
uppdrag.12 Som utredningen uppfattar direktiven, är syftet med att
där använda olika begrepp inte att göra någon egentligen skillnad i sak
mellan dessa. Det avgörande verkar i stället vara att direktiven syftar
på 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.
I förarbetena till patientdatalagen poängteras att verksamhetsuppföljning inte är något självändamål. Syftet med verksamhetsuppföljning är att generera kunskap som i sin tur används för att på olika sätt
förbättra eller förändra verksamheten i fråga.13
Utredningen anser inte att det är avgörande vilket begrepp som
används, utan det väsentliga är att syftet med åtgärderna är att på
olika sätt förbättra eller förändra vården och omsorgen. Utredningen avser i det följande med begreppet kvalitetsuppföljning olika
åtgärder som i vid mening syftar till och är ägnade att förbättra och
utveckla kvaliteten inom vård och omsorg. Utgångspunkten är att
det är främst vid kvalitetsuppföljning mellan olika vårdinstanser och
omsorgsgivare som det behövs personuppgifter för att få fram information om en individ från olika vårdinstanser och omsorgsgivare.
12
13

Se utredningens direktiv (dir. 2019:37) s. 15–17.
Prop. 2007/08:126 s. 174.
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När väl kvalitetsuppföljningen har skett, behöver sannolikt inte personuppgifter användas så ofta för att med hjälp av slutsatserna från
kvalitetsuppföljningen utföra kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Observera 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 vill framhålla att den nya lagen är tillämplig just när
personuppgifter från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare behandlas. När kopplingen till personuppgifter har tagits bort och det rör
sig om data utan koppling till fysiska personer, får den kunskap som
genererats inom ramen för en kvalitetsuppföljning givetvis användas
på det sätt som regionen eller kommunen finner lämpligt och nyttigt
för verksamheten. I det skedet finns det från utredningens perspektiv inget hinder mot att man använder modern teknik där man
t.ex. samkör data eller använder sig av AI-tekniker (artificiell intelligens) för att med hjälp av algoritmer ta fram beslutsstöd som är till
nytta i den individuella vården och omsorgen.
En fördel med begreppet kvalitetsuppföljning är att det inte
används i de gällande registerförfattningarna för vård och omsorg
och därmed är frikopplat från dessa. Att använda det bredare begreppet kvalitetsuppföljning kommer förhoppningsvis leda till att färre
gränsdragningsproblem uppstår när vårdinstanser och omsorgsgivare behandlar personuppgifter från olika vårdinstanser och omsorgsgivare i syfte att följa upp kvaliteten.

14.4

De legala förutsättningarna för att behandla
personuppgifter för kvalitetsuppföljning inom
vård och omsorg

Bakgrund
Att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att
kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen upprätthålls framgår av lag (3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen [2010:650],
förkortad PSL). Det är också reglerat i lag att kvaliteten inom hälso-
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och sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras
(5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]). En motsvarande
bestämmelse om kvalitetssäkring finns för tandvården (16 § tandvårdslagen [1985:125]). Att kvaliteten i verksamheten systematiskt
och fortlöpande ska utvecklas och säkras gäller även för socialtjänsten
(se bl.a. 3 kap. 3 § socialtjänstlagen [2001:453] [SoL] och 6 § lagen
[1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS]).
Detta kallas vanligen för systematiskt kvalitetsarbete.
Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller både vård- och omsorgsgivare och innehåller närmare bestämmelser om hur det systematiska
kvalitetsarbetet ska bedrivas. Tanken är att gemensamma regler för
ledningssystem underlättar för verksamheter som bedriver både
hälso- och sjukvård och socialtjänst eller verksamhet enligt LSS att ta
fram ändamålsenliga och verksamhetsanpassade ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
Registerförfattningarna för vården och omsorgen ger möjlighet
till behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning av den
egna verksamheten. Dessa registerförfattningar kompletterar dataskyddsförordningen.
I dag gäller olika förutsättningar för att samla in personuppgifter
för kvalitetsuppföljning inom en och samma organisation respektive
över organisationsgränser. Det beror bl.a. på hur registerförfattningarna och offentlighets- och sekretesslagen är konstruerade och på
den kommunala friheten att välja sin organisationsform. Möjligheten till kvalitetsuppföljning av verksamheter som har patienter eller
omsorgsmottagare som får vård och omsorg av flera vårdinstanser
och omsorgsgivare varierar därför beroende på hur verksamheterna
är organiserade inom regionen eller kommunen.
14.4.1

Innebörden av kvalitet och god kvalitet

Att insatser och verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ska vara av god kvalitet är ett av de grundläggande kraven som
uppställs enligt lag. Som nämnts finns också krav på att den som
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bedriver vård eller omsorg ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att bl.a. följa upp att kraven på god kvalitet upprätthålls.14
Förarbetena till hälso- och sjukvårdslagen anger att god kvalitet
innebär bl.a. att vården ska ha den medicinskt tekniska kvalitet som
behövs och även tillgodose kraven på en god omvårdnad samt vara
anpassad till den enskilde patientens särskilda förhållanden. Det måste
förutsättas att vården tillgodoser människornas behov av trygghet och
säkerhet i medicinskt hänseende.15
I förarbetena till socialtjänstlagen och LSS uttalar regeringen att
kvalitet är ett svårfångat begrepp. Vad som utgör god kvalitet låter
sig inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Människors
olika behov, intressen och förväntningar påverkar uppfattningen om
vad som är god kvalitet.16
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) menas med
kvalitet
att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten
enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och
stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats
med stöd av sådana föreskrifter (2 kap. 1 § föreskrifterna).17

God kvalitet i hälso-och sjukvård och socialtjänst beskrivs alltså här i
termer av att verksamheterna kan svara mot målen i gällande lagstiftning. Detta kan tjäna som ett riktmärke för vilka åtgärder som kan ingå
i kvalitetsuppföljning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
I samband med att kravet på kvalitetssäkring lagfästes i hälso- och
sjukvårdslagen uttalade regeringen att det är en förpliktelse för vårdgivare att utveckla metoder för att noga följa upp och analysera utvecklingen av kvalitet och säkerhet. Eftersom det ibland saknas samstämmighet om vad som ger en rättvisande belysning av kvaliteten
och då olika verksamheter har skilda förutsättningar och problem, är
det inte möjligt att fastställa en mall för kvalitet som alla kan tillämpa. Det måste bli en uppgift för Socialstyrelsen att i nära samråd med
14

Se 3 kap. 3 § socialtjänstlagen, 6 § LSS och 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen.
Prop. 1981/82:97 s. 56.
16
Se prop. 1996/97:124 s. 52 och prop. 2004/05 39 s. 25.
17
För vårdgivare som endast bedriver verksamhet som omfattas av lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar eller lagen (2009:366) om handel med läkemedel avses i SOSFS 2011:9 med
kvalitet endast att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt
3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659).
15

299

566
Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser …

SOU 2021:4

sjukvårdshuvudmännen och berörda professioner inom hälso- och
sjukvården konkretisera vilka grundläggande indikatorer som de
verksamhetsansvariga ska följa upp.18
När kravet på kvalitetssäkring några år senare skulle införas i
socialtjänstlagen anförde regeringen bl.a. att det är önskvärt att det
även på socialtjänstområdet sker ett motsvarande arbete för att utvärdera olika vårdinsatser och analysera förekommande förändringsbehov. Samtidigt erinrades om att förutsättningarna i vissa avseenden är olika. Vad som krävs av sjukvården är ofta tämligen klart. Det
kan vara svårare att precisera vad som är kvalitet inom socialtjänsten,
bl.a. med hänsyn till de varierande lösningar som där kan förekomma, inte minst inom äldreomsorgen. Avsikten med kravet på
kvalitetssäkring inom socialtjänsten är att ställa krav på uppföljning
och utvärdering av de insatser som görs liksom på en anpassning av
utbud och innehåll med hänsyn till utvecklingen i omvärlden.19
Ytterligare några år senare tillkom liknande krav på kvalitet i verksamhet enligt LSS. Verksamheten ska vara av god kvalitet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras (6 § LSS). Regeringen uttalade när bestämmelsen infördes att
vissa faktorer har avgörande betydelse för att verksamhet enligt LSS
ska kunna sägas ha god kvalitet, exempelvis att det finns en överensstämmelse med de mål som gäller för verksamheten och att verksamheten uppfyller de bestämmelser som LSS anger. För att kontinuerligt utveckla kvaliteten i verksamheten måste såväl organisation
och arbetsprocesser som resultat och mål vara föremål för uppföljning
och utvärdering. Det är av vikt att kvalitetsarbetet utförs på alla nivåer
i organisationen. Egenutvärdering eller egenkontroll bör utgöra ett
centralt inslag i kvalitetsarbetet.20
14.4.2

Kvalitetsuppföljning inom en region eller kommun

Av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) följer att
sekretess gäller mellan myndigheter och mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet. Utredningen har i avsnitt 5.3 redogjort
närmare för reglerna om sekretess mellan myndigheter och mellan
självständiga verksamhetsgrenar. Eftersom nämnder inom en region
18
19
20

Prop. 1995/96:176 s. 54 f.
Prop. 1997/98:113 s. 92.
Prop. 2004/05:39 s. 25.
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eller kommun är att betrakta som egna myndigheter, har införandet
av den fria kommunala nämndorganisationen inneburit att sekretessgränser uppstått när en region eller kommun valt att organisera sin
verksamhet så att flera nämnder har ansvar för hälso- och sjukvården
respektive socialtjänsten.
Uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden omfattas i regel av sekretess och tystnadsplikt. Hälso- och
sjukvårdssekretessen hindrar dock inte att uppgifter lämnas från en
myndighet som bedriver hälso- och sjukvård eller annan medicinsk
verksamhet i en region till en annan sådan myndighet i samma region
(25 kap. 11 § 1 och 2 OSL). Så kallade kommunala företag räknas i
detta sammanhang som myndigheter (2 kap. 3 § OSL). Dessa sekretessbrytande regler medför möjligheter till verksamhetsuppföljning
när det gäller hälso- och sjukvård som utförs av olika vårdgivare
inom en region. Om en region eller kommun delat in sin hälso- och
sjukvårdsverksamhet efter geografiska områden kan därmed sekretessbelagda uppgifter lämnas från exempelvis ”Södra hälso- och sjukvårdsnämnden” till ”Norra hälso- och sjukvårdsnämnden” utan hinder av sekretess. På motsvarande sätt kan uppgifter lämnas från ett
kommunalt företag med hälso- och sjukvårdsverksamhet i en region
till en myndighet med sådan verksamhet inom regionen. Man kan därmed jämföra uppgifter och utveckla kvaliteten inom regionen eller
kommunen som sådan. Det finns dock ingen uttrycklig regel som
bryter tystnadsplikten hos sådana privata vårdgivare som regionen
eller kommunen valt att anlita. Av förarbeten framgår dock att sådant
uppgiftslämnande som inte skulle ha hindrats av sekretess om den
privata vårdgivaren hade varit en myndighet inte anses vara ett
obehörigt röjande av uppgifterna.21
Det finns inte någon motsvarighet till de sekretessbrytande reglerna i 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen för en
myndighet (nämnd) i den kommunala socialtjänsten i förhållande till
andra myndigheter (nämnder). Det innebär att om en kommun har
organiserat sin socialtjänst på flera nämnder, bryts inte sekretessen
mellan dem för exempelvis verksamhetsuppföljningar. Det finns inte
heller någon uttrycklig regel som bryter enskilda utförares tystnadsplikt i förhållande till den uppdragsgivande nämnden (se närmare
beskrivning i avsnitt 5.5 och 5.6 om sekretess och tystnadsplikt i
26 kap. OSL).
21

Prop. 2007/08:126 s. 46.
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Med patientens eller omsorgsmottagarens samtycke får uppgifter
dock lämnas ut och behandlas för kvalitetsuppföljning.
14.4.3

Kvalitetsuppföljning som innebär att personuppgifter
samlas in från andra regioner och kommuner

När det gäller möjligheten att bedriva kvalitetsuppföljning av vårdverksamhet över regiongränser gäller andra rättsliga förutsättningar
än för kvalitetsuppföljning av sådan verksamhet inom en region. Det
finns inga regler som bryter sekretessen i förhållande till vårdgivande
myndigheter med verksamhet i en annan region.22 För uppgiftslämnande mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst finns inte heller några särskilda sekretessbrytande regler som möjliggör kvalitetsuppföljning. Om två regioner eller kommuner vill samköra personuppgifter för att analysera resultatet av ett gemensamt vård- eller
omsorgsförlopp, finns inte någon särskild bestämmelse som bryter
sekretessen. Datainspektionen har uttalat sig om frågan om sådana
gemensamma verksamhetsuppföljningar i tillsynsbeslut, vilket närmare beskrivs i avsnittet nedan.
I förarbetena till patientdatalagen tog regeringen upp frågan om
gemensamma verksamhetsuppföljningar mellan socialtjänst och hälsooch sjukvård. Regeringen anförde då bl.a. följande. Patientdatautredningen23 har bl.a. vid samråd med företrädare för Socialstyrelsen
och Sveriges Kommuner och Landsting24 samt med Nationell
psykiatrisamordning funnit att nuvarande lagstiftning försvårar samverkan mellan kommun och region när det främst gäller äldre och de
med psykiska funktionshinder eller sjukdom vilka behöver stöd och
insatser i form av både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Patientdatautredningen anför att bristande legala möjligheter till gemensam
verksamhetsuppföljning baserad på personuppgifter, enligt Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, utgör en tillbakahållande faktor när det gäller skapande av gemensamma nämnder
eller andra former av samverkansorgan över huvudmannagränser.
Samtidigt har huvudmännen i andra författningar ålagts ett ansvar
att samverka och tillsammans skapa ett förbättrat omhändertagande
av dessa patientkategorier. De legala kraven på samverkan går inte
22
23
24

Här bortses från möjligheten att bedriva hälso- och sjukvård genom kommunalförbund.
S 2003:03.
Numera Sveriges Kommuner och Regioner.
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ihop med de legala förutsättningarna för samverkan. Enligt vad Patientdatautredningen erfarit finns ett behov av att utforma en ny
lagstiftning för behandling av personuppgifter inom vård och omsorg. Såväl sekretesslagstiftningen som vårdregisterlagen begränsar
landstingens och kommunernas möjligheter att göra gemensamma
uppföljningar av sådana insatser som involverar både hälso- och
sjukvård och socialtjänst. När det gäller frågan om att förbättra regionernas och kommunernas möjligheter att göra gemensamma uppföljningar av sådana insatser som involverar både hälso- och sjukvård
och socialtjänst hänvisade regeringen till att frågan utreddes av Socialtjänstdatautredningen (S2007:92).25
Socialtjänstdatautredningen föreslog i sitt betänkande, Socialtjänsten – Integritet – Effektivitet (SOU 2009:32) regler som skulle ge
förbättrade möjligheter för utbyte av personuppgifter mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Utredningen menade att det fanns
ett påtagligt ökat behov av informationsutbyte mellan socialtjänsten
och hälso- och sjukvården. En grundläggande förutsättning för att
samverkan ska kunna fungera är enligt den utredningen att den information som behövs för att planera den enskildes vård och omsorg
finns tillgänglig, bl.a. för gemensamma verksamhetsuppföljningar.
Socialtjänstdatautredningen föreslog därför att man skulle införa
ändamålsbestämmelser som anger att personuppgifter inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården får behandlas för gemensamma verksamhetsuppföljningar mellan de båda verksamhetsområdena. Vidare föreslogs en sekretessbestämmelse som skulle gälla
för gemensam uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring (verksamhetsuppföljning).26 Socialtjänstdatautredningens förslag ledde dock
inte till några lagstiftningsåtgärder.
Utredningen om rätt information i vård och omsorg lämnade i sitt
betänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)
förslag som skulle ge förbättrade möjligheter till kvalitetssäkring
och kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Den utredningen ansåg bl.a. att detta behövdes för att underlätta för
regioner och kommuner att leva upp till sitt ansvar som huvudmän
för hälso- och sjukvård och socialtjänst.27 Inte heller den utredning-

25
26
27

Prop. 2007/08:126 s. 175.
SOU 2009:32 s. 25 ff.
SOU 2014:23 s. 42 ff.
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ens förslag ledde emellertid till några lagstiftningsåtgärder när det
gäller att behandla personuppgifter för kvalitetsändamål.
Datainspektionens beslut om samkörning av personuppgifter
för gemensam verksamhetsuppföljning
Datainspektionen har i tillsynsbeslut från år 201528 granskat om det
finns legala möjligheter för att göra gemensamma verksamhetsuppföljningar som innefattar samkörning av personuppgifter mellan en
kommun och en region. Prövningen skedde i ett tillsynsärende som
rörde dåvarande Stockholms läns landsting och Österåkers kommun. Datainspektionens bedömning var att kommunens behandling
– insamling av personuppgifter och samkörningen över huvudmannagränserna – var oförenlig med SoLPUL och SoLPUF.
Bakgrunden var att kommunen och regionen hade ett samverkansprojekt för att analysera förutsättningar för ersättningsmodeller för
vård och omsorg om äldre. Den behandling av personuppgifter som
skedde i den gemensamma verksamhetsuppföljningen kan förenklat
beskrivas enligt följande. Kommunen gjorde ett uttag ur sin databas
av personuppgifter, bl.a. personnummer, som hänfördes till kommunala omsorgsmottagare. Regionen gjorde ett motsvarande uttag avseende patienter ur sin databas. Därefter gjorde ett personuppgiftsbiträde olika former av teknisk bearbetning följt av samkörning och
analys av personuppgifterna. I samkörningen ingick alltså personuppgifter som hämtats såväl från kommunen som från regionen.
Bestämmelserna i SoLPUL samt SoLPUF var tillämpliga på den
behandling av personuppgifter som kommunen hade genomfört.
Patientdatalagen var tillämplig på regionens behandling.
Kommunen bedömdes – i vart fall tillsammans med regionen –
vara personuppgiftsansvarig. Kommunen fick anses ha samlat in och
behandlat de personuppgifter som hämtats från regionens databas.
När det gällde regionen utgick Datainspektionen från att regionen
var ensam personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbiträdets samkörning av personuppgifter och för den behandling som utfördes av
biträdet på uppdrag av regionen.

28

Datainspektionens beslut den 3 juli 2015, dnr 518-2015 respektive 643-2015.

304

571
SOU 2021:4

Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser …

Kommunens behandling av personuppgifter
För att kommunen skulle ha lagliga förutsättningar att samla in personuppgifter från regionen och samköra dessa med kommunens egna
personuppgifter var behandlingen tvungen att vara förenlig med
SoLPUL och SoLPUF.
Datainspektionen hänvisade till 6 § SoLPUL som ställer upp de
yttersta ramarna för när behandling av personuppgifter är tillåten. Enligt bestämmelsen får personuppgifter behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att kunna utföra arbetsuppgifter inom socialtjänsten.
En mer detaljerade uppräkning av för vilka ändamål kommunen
får behandla personuppgifter finns i 12 § SoLPUF. Dessa ändamål är
enligt Datainspektionen liktydiga med arbetsuppgifter för vilka
behandlingen av personuppgifter är nödvändig. Exempelvis får en
kommunal nämnd, enligt 12 § 10 SoLPUF, behandla personuppgifter för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.
Vilken typ av personuppgifter som får behandlas inom socialtjänsten regleras i sin tur i 7 § SoLPUL. Det är bl.a. tillåtet för
socialtjänsten att behandla personnummer och samordningsnummer och känsliga personuppgifter (7 § första stycket 1 och 2
SoLPUL). I bestämmelsen anges att personuppgifterna som räknas
upp i första stycket endast får behandlas om uppgifterna har lämnats
i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.
Datainspektionen betonade att kommunen bara får behandla
personuppgifter enligt SoLPUL om behandlingen är nödvändig för
att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras. Vad som
omfattas av begreppet ”arbetsuppgifter inom socialtjänsten” får tolkas bl.a. utifrån uppräkningen av tillåtna ändamål i 12 § SoLPUF.
Datainspektionen slog fast att för att kommunen ska få behandla
personuppgifter för ett tillåtet ändamål måste uppgifterna som kommunen vill behandla antingen ha lämnats i ett ärende eller vara nödvändiga för verksamheten.
Härefter konstaterade Datainspektionen att kommunens samkörning av de egna personuppgifterna med de personuppgifter som
hämtats från regionen inte omfattades av något av de tillåtna ändamålen i 6 § SoLPUL och 12 § SoLPUF.
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De angivna bestämmelserna inbegriper enbart behandling av personuppgifter som är hänförliga till kommunens egen verksamhet.
Bestämmelserna ger inte stöd för kommunen att samköra personuppgifter i syfte att göra en gemensam verksamhetsuppföljning med
regionen. Vidare hade de uppgifter som kommunen hämtat in från
regionen inte lämnats i ett ärende och de kunde inte heller anses nödvändiga för kommunens egen interna socialtjänstverksamhet. Kommunen hade därmed saknat lagligt stöd för insamlingen av personuppgifter från regionen.
Datainspektionens slutsats var att behandlingen av personuppgifter inte var nödvändig för att kommunen skulle kunna utföra
arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Personuppgifterna som samlats
in från regionen – som alltså hade sitt ursprung i en annan verksamhet – var inte nödvändiga för kommunens verksamhet. Om en
verksamhet ska ta del av uppgifter från en annan verksamhet, så
måste det finnas rättsligt stöd för ett utlämnande och mottagaren
måste ha stöd för sin behandling. Om flera aktörer agerar tillsammans och är gemensamt personuppgiftsansvariga, måste behandlingen på motsvarande sätt vara tillåten hos respektive aktör. Sammanfattningsvis konstaterade Datainspektionen att det inte fanns
legala förutsättningar för kommuner och regioner att göra gemensamma verksamhetsuppföljningar på det sätt som skett.
Regionens behandling av personuppgifter
Datainspektionen tog avstamp i bestämmelsen i 2 kap. 4 § patientdatalagen. För att det skulle vara tillåtet för regionen att samla in och
samköra personuppgifterna var behandlingen tvungen att omfattas
av något av de tillåtna ändamål som räknas upp i den bestämmelsen.
Av särskilt intresse var punkterna 4–6 som anger att personuppgifter
får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för
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– att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheten,
– administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av
verksamheten, eller
– att framställa statistik om hälso- och sjukvården.
Vilka kategorier av personuppgifter som regionen får behandla (för de
ändamål som anges i 2 kap. 4 § PDL) regleras i 2 kap. 7 § patientdatalagen. Datainspektionen hänvisade till att begreppet ”verksamhet”
i 2 kap. 4 § första stycket 4 och 5 patientdatalagen syftar på vårdgivarens egen verksamhet. Bland annat uttalades följande i patientdatalagens förarbeten när det gäller regleringen av tillåtna ändamål för
behandling av personuppgifter.
Eftersom patientdatalagen får ett väsentligen mera vidsträckt tillämpningsområde i förhållande till vårdregisterlagen är det olämpligt att som
idag dela in ändamålen i primära och sekundära ändamål. Både primära
och sekundära ändamål handlar om personuppgiftsbehandlingar som,
mer eller mindre integrerat, normalt äger rum i varje vårdgivares egen
verksamhet.

När det gäller det specifika ändamålet verksamhetsuppföljning framgår följande av förarbetena.
Förslagen undanröjer de oklarheter som idag anses gälla i fråga om de
rättsliga förutsättningarna för myndigheter inom hälso- och sjukvården
och privata vårdgivare att behandla personuppgifter för ändamålet att
följa upp sin egen verksamhet. --- När det gäller frågan om att förbättra
landstingens och kommunernas möjligheter att göra gemensamma
uppföljningar av sådana insatser som involverar både hälso- och sjukvård och socialtjänst så utreds detta för närvarande av Socialtjänstdatautredningen (S 2007:92).

Att ändamålsbestämmelserna i 2 kap. 4 § patientdatalagen är uttömmande i förhållande till insamling av personuppgifter framgår också
av förarbetena.
Patientdatalagens ändamålsreglering blir därmed tydligare och uttömmande i den meningen att vårdgivarna inte själva får besluta om ytterligare ändamål för vilket eller vilka personuppgifter kan samlas in i verksamheten, i vart fall inte utan den registrerades samtycke. Detta är en
viktig reglering i integritetshänseende. --- Syftet med ändamålsbestämningen är att ange en yttersta ram för när personuppgifter får samlas in
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och fortsättningsvis behandlas med stöd av patientdatalagen och personuppgiftslagen.

Datainspektionen gjorde bedömningen att regionens insamling och
samkörning av personuppgifterna inte omfattades av de tillåtna
ändamålen i 2 kap. 4 § första stycket 4 och 5 patientdatalagen. Anledningen till detta var att behandlingen inte varit begränsad till
regionens egen verksamhet. Dessutom konstaterade Datainspektionen att syftet med behandlingen inte primärt var att framställa
statistik om hälso- och sjukvården. Behandlingen omfattades därför
inte heller av 2 kap. 4 §första stycket 6 patientdatalagen.
Datainspektionen prövade härefter om finalitetsprincipen kunde
ge stöd för behandlingen (för en närmare beskrivning av finalitetsprincipen, även kallad principen om ändamålsbegränsning, se avsnitt 4.5.1). Finalitetsprincipen anger att personuppgifter inte får
behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in. Därtill kräver 2 kap. 7 § patientdatalagen att en
vårdgivare endast får behandla sådana personuppgifter som behövs för
de ändamål som anges i 2 kap. 4 § patientdatalagen. Därmed gav inte
heller finalitetsprincipen regionen någon möjlighet att samla in och
bearbeta de personuppgifter som inhämtats från kommunen.
Även här konstaterade Datainspektionen att för att en verksamhet ska ta del av uppgifter från en annan verksamhet, måste det finnas rättsligt stöd för ett utlämnande och mottagaren måste ha stöd
för sin behandling. Om flera aktörer agerar tillsammans och är
gemensamt personuppgiftsansvariga, måste behandlingen på motsvarande sätt vara tillåten hos respektive aktör. Sammanfattningsvis
konstaterade Datainspektionen att det inte fanns legala förutsättningar för kommuner och regioner att göra gemensamma verksamhetsuppföljningar på det sätt som skett.
Analys av Datainspektionens beslut
Datainspektionens bedömning bygger på en tolkning av ordalydelsen i ändamålsbestämmelserna i patientdatalagen respektive i
SoLPUL och SoLPUF. I författningarna används begreppet ”i verksamheten” och ”av verksamheten” (jfr 2 kap. 4 § 4 och 5 PDL)
respektive ”arbetsuppgifter inom socialtjänsten” (6 § SoLPUL) och
”nödvändiga för verksamheten” (7 § SoLPUL) samt ”tillsyn, upp-
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följning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten” (12 § 10 SoLPUF).
Utgången i besluten bygger på att bestämmelserna endast avser
behandling av personuppgifter som hämtats från regionens respektive kommunens egen verksamhet. När det gäller personuppgifter
som hämtats över organisationsgränserna, avser dessa inte den egna
verksamheten. Därför menar Datainspektionen att det inte finns
något stöd i gällande rätt för den behandlingen det innebär att samköra personuppgifterna.
Avgörande för utgången i Datainspektionens beslut var alltså att
bestämmelserna i patientdatalagen och SoLPUL respektive SoLPUF
inte ger stöd för att göra gemensamma verksamhetsuppföljningar
med personuppgifter som har sitt ursprung i en annan verksamhet.
Så är t.ex. fallet om uppgifterna rör personer som inte vårdats i den
egna verksamheten, dvs. där det inte finns en patient- eller brukarrelation. Personuppgifter som inhämtats från den egna verksamheten får däremot användas för att göra verksamhetsuppföljningar.
För att kommunen skulle ha haft möjlighet att ta del av regionens
uppgifter hade det således behövt finnas ett rättsligt stöd för utlämnandet. Kommunen måste också ha haft stöd för sin behandling av
de mottagna personuppgifterna. Motsvarande gäller för regionen.
För att regionen skulle ha haft möjlighet att ta del av kommunens
personuppgifter hade det behövt finnas ett rättsligt stöd för utlämnandet. Regionen måste också ha haft stöd för sin behandling av de
mottagna personuppgifterna.

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.
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Bakgrund

Förutom regelverket för nationella och regionala kvalitetsregister i
patientdatalagen finns det inga särskilda bestämmelser som syftar till
att möjliggöra uppföljning av en hälso- och sjukvårdsverksamhet
med personuppgifter från flera vårdinstanser. För socialtjänsten
finns det ingen motsvarighet till reglerna om kvalitetsregister och
inte heller i övrigt några regler som syftar till att möjliggöra behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning av en socialtjänstverksamhet med personuppgifter från flera omsorgsgivare. Inte
heller finns det några regler som tillåter att kvalitetsuppföljning av
en hälso- och sjukvårds- eller socialtjänstverksamhet görs med personuppgifter från både vårdinstanser och omsorgsgivare.
Som utredningen konstaterat i tidigare avsnitt finns det ett stort
behov av smidig åtkomst till personuppgifter inom den individinriktade vården och omsorgen, även från andra vårdinstanser och
omsorgsgivare. Utredningen har i kapitel 12 och 13 lämnat förslag
till utökade möjligheter till åtkomst till personuppgifter i det individnära arbetet med patienter och omsorgsmottagare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Utredningen anser att det också finns behov av att använda personuppgifter från flera vårdinstanser och omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning. Flera tidigare utredningar har också konstaterat att
det finns ett sådant behov. Socialtjänstdatautredningen konstaterade
redan år 2009 att det fanns ett påtagligt ökat behov av informationsutbyte mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att underlätta möjligheterna till en gemensam verksamhetsuppföljning.
Utredningen har hållit en hearing med företrädare för vårdinstanser och omsorgsgivare m.fl. som bekräftat att det fortfarande finns
ett sådant behov. Företrädarna har gett exempel på situationer där
det finns behov av att kunna ta del av personuppgifter från andra
vårdinstanser och omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning.
Nedan redogörs för olika behov som kan finnas av att använda
personuppgifter från flera vårdinstanser och omsorgsgivare, där
dagens lagstiftning inte ger tillräckliga förutsättningar.
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En vårdinstans behöver samla in personuppgifter
från andra vårdinstanser

En sjukvårdshuvudman, dvs. en region eller kommun, har det yttersta
ansvaret för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård.
Sjukvårdshuvudmannen ska styra, planera, beställa, följa upp och
ersätta hälso- och sjukvårdsverksamhet. Därför behöver sjukvårdshuvudmannen också kunna följa upp hälso- och sjukvårdsystemet
som helhet, även över organisationsgränserna. För huvudmannen –
som är beställare av vård i förhållande till privata vårdinstanser – finns
det ett stort behov av att kunna inhämta information från andra vårdinstanser för att kunna följa upp kvaliteten på den hälso- och sjukvård
som huvudmannen har ansvar att säkerställa.
Ett tydligt exempel är att en region eller kommun som beställt en
hälso- och sjukvårdstjänst av en privat vårdinstans behöver kunna
följa upp att patienten fått den insats som beställts och att insatsen
varit av beställd kvalitet.
Företrädare för offentliga vårdinstanser har påtalat att det i dag
uppstår problem då de begär att få ta del av personuppgifter från privata vårdinstanser för att samköra uppgifterna. Det är enligt deras
uppfattning inte ovanligt att den privata vårdinstansen hänvisar till
sin tystnadsplikt och nekar att lämna ut personuppgifter. Flera
offentliga vårdinstanser har påtalat att olika driftsformer inte bör få
medföra hinder för att bedriva en god och säker vård eller för att
styra och avvända pengarna på ett effektivt sätt.
Att kunna hämta in personuppgifter från andra vårdinstanser för
kvalitetsuppföljning av ett vårdförlopp som omfattar flera vårdinstanser kan vara en viktig faktor för bättre resultat i vården. Företrädare för regioner har lyft fram behovet av att kunna söka efter och
ta del av personuppgifter hos andra vårdinstanser. Det är i dag svårt
att följa en patient när denne flyttas mellan vårdcentraler i olika
vårdinstansers regi.
Offentliga vårdinstanser har också behov av utvidgade möjligheter till kvalitetsuppföljning för att kunna möta befolkningens
behov av hälso- och sjukvård och fokusera mer på preventiv (förebyggande) vård. Det kan handla om att samköra och analysera data
för att kunna förutse vårdbehov utifrån t.ex. geografi och åldersfördelning. För att kunna bedriva förebyggande vård har regionerna
ett behov av att använda sig av information från andra vårdinstanser,
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så att uppgifterna är så heltäckande som möjligt. I många fall, men
inte alltid, räcker det med avidentifierade uppgifter. Det har påtalats
att ny teknik ger möjligheter att på ett helt annat sätt än tidigare
analysera och samköra uppgifter. Det handlar i detta fall om att
använda uppgifter i form av s.k. big data där man plockar ut och
analyserar stora mängder data med hjälp av algoritmer. I dag sätter
lagstiftningen begränsningar för att få del av personuppgifter på
sådant sätt.
Det finns också ett behov av att använda data från andra vårdinstanser för att kunna ta fram beslutsstöd och varningssignaler som
kan användas i den individuella vården. Det har från regionernas håll
påpekats att det finns stora vinster att göra om de tillåts att använda
tekniska funktioner i journalsystemen för att söka och ge varningssignaler, t.ex. om det rör sig om en patient som har särskilda hälsomässiga riskfaktorer. Uppgifterna kan ge en bättre helhetsbild och
användas som bas för att kunna ta fram relevanta beslutsunderlag till
beslutsfattare för grupper som har insatser från flera vårdinstanser.
Det finns även ett behov av att samköra uppgifter för att ha stöd
inför beslut kring samverkanslösningar mellan vårdinstanser.
Det finns behov av att enklare få fram en helhetsbild av exempelvis invånarnas nuvarande och kommande behov av hälso- och
sjukvård. Man har ett behov av att kunna följa specifika patientflöden mellan vårdinstanserna, bl.a. för att kunna identifiera grupper
där stora samordningsvinster och synergieffekter kan uppnås. Att
kunna följa patientgrupper över vårdinstansgränserna kan leda till
effektiviseringar i flödena. Ur ett folkhälsoperspektiv kan det leda
till hälsovinster, samtidigt som det ur ett samhällsperspektiv kan leda
till vinster genom att kostnaderna för bostadsanpassningar, färdtjänst, sjukresor etc. kan analyseras.
Företrädare för offentliga vårdinstanser har påpekat att nationella
kvalitetsregister innehåller information enligt de konkreta frågor
man ställt inom ramen för ett visst register, men att de inte kan
användas för mer patientnära uppföljning av den vård en patient fått
från andra vårdinstanser.
Den omfattande digitaliseringen av vården som pågår leder också
till ökade behov av att följa upp nya, digitala vårdlösningar. De
senaste åren har offentligfinansierade vårdinstanser med digital profil, s.k. nätläkare, växt i snabb takt. Patienter söker sig allt oftare till
nätläkare för att snabbare få en första läkarkontakt. Om nätläkaren
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bedömer att provtagning eller vidare uppföljning genom ett fysiskt
läkarbesök krävs, kommer patienten sedan ofta att behöva söka sig
till en annan vårdinstans. Därmed ökar sannolikheten för att en patient under ett vårdförlopp kommer i kontakt med flera vårdinstanser.
Behovet av kvalitetsuppföljning av sådana förlopp kommer således
också att öka.
Digitaliseringen leder vidare till att vård i hemmet ökar allt mer.
Det hänger ihop med ökade tekniska möjligheter till detta, exempelvis i form av att vården kan använda sig av monitorering av
patienter i hemmet med hjälp av digital teknik som sensorer eller
kameror, som ett led i den individnära vården. I sådana situationer
ser utredningen att behovet av kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser kommer att öka.
Företrädare för kommunal hälso- och sjukvård har påpekat att de
har behov av uppgifter från regional hälso- och sjukvårdsverksamhet. I den kommunala hälso- och sjukvårdens uppdrag ligger exempelvis att göra utredningar om resursåtgång för multisjuka patienter.
I sådana fall kan kommunala vårdinstanser behöva analysera vissa
läkemedel, insatser eller kostnader. Då behöver de uppgifter från den
regionala hälso- och sjukvården för att t.ex. undersöka skillnader
mellan vård som ges i hemmet via kommunal hälso- och sjukvård
och vård som bedrivs på sjukhus. Det är administrativt betungande
att – vilket krävs i dag – inhämta individuellt samtycke från alla patienter vars uppgifter man behöver analysera, när det handlar om rena
kvalitetsuppföljningar.
Det finns slutligen behov av gemensam hantering av avvikelser
när det handlar om patienter som rör sig mellan olika vårdinstanser.
Det behövs en reglering som gör det möjligt att dela personuppgifter
när det gäller det systematiska arbetet med utredning av allvarliga
vårdskador och händelser (t.ex. lex Maria). Att kunna göra en utredning som omfattar hela vårdkedjan vore värdefullt så att en upprepning kan undvikas.
14.5.3

En omsorgsgivare behöver samla in personuppgifter
från andra omsorgsgivare

När omsorgsmottagare övergår mellan olika omsorgsgivare gör sig
liknande behov gällande för att följa upp verksamheten som vid motsvarande övergångar mellan olika vårdinstanser. Den kommunala om313
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sorgsgivaren har behov av att följa upp insatser i den offentligt finansierade omsorgen. Behovet gör sig särskilt gällande i de fall en kommun
har många privata omsorgsgivare. Det kan exempelvis handla om en
omsorgsmottagare som får insatser på ett särskilt boende, där vissa
insatser utförs av den kommunalt anställda personalen och andra
insatser av personer som är anställda hos en privat utförare. Då finns
det ett behov av att analysera omsorgsprocessen som helhet.
När insatser för en omsorgsmottagare har ett nära samband med
varandra men utförs av olika omsorgsgivare framstår det som rationellt att en omsorgsgivare, t.ex. socialnämnden, kan göra en kvalitetsuppföljning av alla insatser. Kommunen kan behöva följa upp
kostnaderna för exempelvis bostadsanpassningsbidrag enligt LSS.
Inom socialtjänsten pågår en utveckling där kommuner anlitar enskilda omsorgsgivare i allt högre grad. Denna utveckling kommer att
ytterligare driva på behovet av att kunna följa upp privata omsorgsgivares insatser.
Det har från kommunala företrädare påtalats att äldre eller personer med funktionsnedsättningar inom socialtjänstens omsorg samtidigt kan ha en missbruksproblematik. Vissa kommuner är organiserade så att insatser för personer med missbruk hanteras av en viss
nämnd, medan insatser för äldre respektive personer med funktionsnedsättningar sorterar under en annan nämnd. Då en person får
insatser från båda dessa nämnder finns sekretessgränser trots att det i
praktiken rör sig om insatser för samma person som överlappar varandra. Det finns ett behov av att utan hinder av sekretess kunna följa
upp verksamheten och säkra kvaliteten även i dessa fall.
14.5.4

Vårdinstanser och omsorgsgivare behöver samla in
personuppgifter från varandra om äldre och personer
med funktionsnedsättningar

En patient eller omsorgsmottagare kan i många fall övergå mellan
eller samtidigt vara aktuell hos en eller flera vårdinstanser och en
eller flera omsorgsgivare. Vid sådana övergångar från en vårdinstans
till en omsorgsgivare och vice versa finns i många delar motsvarande
behov som gör sig gällande vid övergångar mellan vårdinstanser. Det
handlar även här om behovet av att kunna följa specifika flöden
mellan vårdinstanser och omsorgsgivare, att identifiera avvikelser
och fånga upp och analysera förbättringsområden. En gemensam
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uppföljning av vården och omsorgen skulle vara särskilt värdefull för
att kunna anpassa samhället till en åldrande befolkning med åtföljande behov av ett förebyggande hälsoarbete, särskilt när det gäller
äldre.
När det gäller övergångar mellan vård och omsorg finns ett antal
olika bestämmelser som ställer krav på samverkan (se beskrivningen
i avsnitt 8.7). Regionen och kommunen ska exempelvis samverka så
att den som bor i ett särskilt boende, vistas i en dagverksamhet eller
får hemsjukvård från kommunen också får övrig vård, hjälpmedel
och sådana förbrukningsartiklar som denne kan behöva (16 kap. 2 §
HSL). Regionen ska ingå en överenskommelse med kommunen om
ett samarbete i fråga om bl.a. personer med psykiska funktionsnedsättningar (16 kap. 3 § 1 HSL). Motsvarande skyldighet finns för
kommunen att ingå överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer med psykiska funktionsnedsättningar
(5 kap. 8 a § SoL). Vidare finns bestämmelser som kräver att verksamheterna upprättar en gemensam samordnad vårdplanering i form
av särskilda vårdplaner.
Den 1 januari 2018 infördes lagen (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (samverkanslagen). Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har på regeringens
uppdrag genomfört en uppföljning av samverkanslagen och lämnat
sina slutsatser i en rapport i mars 2020. Vårdanalys anser att det är
angeläget att utveckla uppföljningen så att det går att följa den omställning som sker av vård och omsorg och de effekter det får för såväl
sluten- och primärvården som kommunerna. Vårdanalys poängterar
att uppföljningen behöver fokusera på vård- och omsorgssystemet
som en sammanhängande helhet och inte som separata delar. Då
behövs data och analyser som beskriver hela vård- och omsorgskedjan. Det handlar exempelvis om att kunna följa hela vård- och omsorgskedjan så att ett slutenvårdsbesök går att koppla till efterföljande
vård i primärvården, vård- och omsorgsinsatser inom kommunerna,
och även till eventuella återinläggningar.29
Utredningen delar Vårdanalys uppfattning som kom fram i rapporten, dvs. att uppföljningen behöver kunna följa hela vård- och
omsorgsförloppet. Till följd av lagstiftningens krav på samverkan
kommer en patient eller omsorgsmottagare i många fall att övergå
29

Laga efter läge, Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Rapport 2020:4 s. 10 och 16.

315

582
Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser …

SOU 2021:4

mellan alternativt samtidigt vara aktuell hos en region och en kommun. När insatser som rör äldre eller personer med funktionsnedsättningar har ett sådant nära samband med varandra är det enligt
utredning naturligt att dessa insatser kan följas upp av både vården
och omsorgen med hjälp av varandras personuppgifter.
Att samköra personuppgifter om personer som har insatser från
både vården och omsorgen kan ge en bättre helhetsbild av vård- och
omsorgsbehovet. Denna helhetsbild kan sedan användas som bas för
att ta fram relevanta beslutsunderlag, både inför beslut som rör
inriktningen av verksamheten och inför beslut som rör den individuella vården av enskilda. Uppgifterna kan även användas för stöd
inför beslut kring samverkanslösningar mellan vårdinstanser och
omsorgsgivare eller för att analysera förutsättningar för ersättningsmodeller för vård och omsorg.30
Kommunföreträdare har särskilt lyft fram att det finns problem
med bristande kommunikation till följd av dagens lagstiftning med
strikta sekretessgränser som följer organisationerna. Detta kan leda
till att information inte kan utbytas mellan hälso- och sjukvård och
verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen och LSS, och därmed kan man inte på ett tillräckligt sätt fånga upp brister och utveckla
verksamheternas kvalitet. Möjligheten att samköra uppgifter från
vårdinstanser och omsorgsgivare skulle sannolikt medföra stora förbättringar av den gemensamma processutvecklingen.
Vårdinstanser behöver också ha rutiner för att identifiera, åtgärda
och följa upp avvikelser i hälso- och sjukvården. Sådan avvikelsehantering är en form av kvalitetsuppföljning. Det finns behov av
gemensam hantering av avvikelser när det handlar om personer som
rör sig från en vårdinstans till en omsorgsgivare.
Företrädare för kommuner har även lyft behovet av samkörning
av olika register vid exempelvis hjälpmedelsuppföljning. Det finns
även behov av att kunna följa upp kostnader för en viss grupp, såsom.
personer som ingår i personkretsen för LSS och som får insatser från
både vården och omsorgen.

30

Så skedde i Datainspektionens beslut mot Österåkers kommun och Stockholms läns landsting som redogjorts för i avsnitt 14.4.4.
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Privata vårdinstansers och omsorgsgivares behov av
att samla in personuppgifter från andra vårdinstanser
och omsorgsgivare

Privata vårdinstanser och omsorgsgivare har inte ett huvudmannaansvar för vården och omsorgen på det sätt som regioner och kommuner, med offentliga vårdinstanser och omsorgsgivare, har. Också
privata vårdinstanser och omsorgsgivare är emellertid skyldiga att
säkerställa att de bedriver en god och säker vård och omsorg. För att
kunna göra detta, kan även dessa ha behov av personuppgifter från
andra vårdinstanser och omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning av
vård- eller omsorgsprocesser som involverar flera vårdinstanser och
omsorgsgivare. Det kan t.ex. handla om en privat vårdinstans eller
omsorgsgivare som upphandlat andra aktörer för vissa delar av vårdeller omsorgsprocessen. Det kan även finnas behov av tillgång till
personuppgifter för att kunna ta fram kliniska beslutsstöd baserade
på mer än den egna journaldatan. Särskilt för små vårdinstanser och
omsorgsgivare blir informationen annars begränsad. Det finns även
vissa större vårdföretag som bedriver sin verksamhet i koncernform,
där sjukhus bedrivs i ett bolag och vårdcentraler i ett eller flera andra
bolag utifrån en regional indelning. Man kan även tänka sig att viss
öppen specialiserad vård drivs i eget bolag. I den situationen kan det
finnas behov av att kunna följa upp kvaliteten hos den vård som sker
hos andra bolag genom att använda patientuppgifter över organisationsgränser. Som beskrivs i avsnitt 19.4.6 har privata vårdinstanser
och omsorgsgivare visserligen ett utrymme enligt obehörighetsrekvisitet att lämna ut uppgifter för kvalitetsuppföljning utan hinder
av tystnadsplikten i patientsäkerhetslagen. Likväl saknar de stöd för
att behandla personuppgifter från en annan verksamhet för kvalitetsuppföljning. Inom socialtjänsten kan det också råda liknande förhållanden för de större privata utförarna som bedriver sin verksamhet i
koncernform.
Utredningens bedömning är trots det ovanstående att privata vårdinstansers och omsorgsgivares behov av personuppgifter från andra,
för kvalitetsuppföljning av den egna verksamheten, förefaller vara
mindre uttalat än offentliga vårdinstansers och omsorgsgivares behov.
Detta hänger samman med att privata vårdinstanser och omsorgsgivare inte har det helhetsansvar för att bedriva vård och omsorg och
säkerställa kvaliteten för den offentligt finansierade vård och omsorg
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som bedrivs av andra, som regioner och kommuner, med offentliga
vårdinstanser och omsorgsgivare, har. Behovet av att samla in personuppgifter från andra för kvalitetsuppföljning framstår alltså som
större hos de offentliga vårdinstanserna och omsorgsgivarna.
14.5.6

Är det nödvändigt att samla in personuppgifter
för kvalitetsuppföljning?

Grunden i kvalitetsarbete är att göra riskanalyser och utreda resultatet av dessa för att kunna ge en god och säker vård och omsorg.
Inom vård och omsorg finns stora mängder personuppgifter dokumenterade i individuella journaler och personakter. Vid kvalitetsuppföljning återanvänds vanligen dessa personuppgifter.
Socialstyrelsen fick år 2001 regeringens uppdrag31 att svara för
samordningen av arbetet med att förbättra informationsförsörjningen och verksamhetsuppföljningen inom hälso- och sjukvården.
Arbetet bedrevs i projektet InfoVU.32 InfoVU har drivit ett antal
delprojekt där olika modeller och metoder för verksamhetsuppföljning testats och utvecklats. Dessutom har InfoVU publicerat flera
rapporter som berör frågor om verksamhetsuppföljning av resultat,
kvalitet och kostnader. Samtliga rapporter framhåller vikten av att
verksamhetsuppföljningen sker med individbaserade patientdata,
dvs. personuppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till enskilda patienter.33
Utredningen anser att det säger sig självt att man på ett eller annat
sätt behöver utbyta just personuppgifter för att en vårdinstans eller
omsorgsgivare ska kunna göra en kvalitetsuppföljning av ett helt
vård- eller omsorgsförlopp som involverar flera vårdinstanser eller
omsorgsgivare. Personuppgifter är enligt dataskyddsförordningen
varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk
person. En annan sak är att personuppgifterna, när de väl har samlats
in från de olika vårdinstanserna och omsorgsgivarna, kan avidentifieras så att informationen inte längre hänför sig till en identifierad
eller identifierbar fysisk person. Det är också möjligt att, om personuppgifterna senare behöver kompletteras med ytterligare uppgifter på
31

Tillsammans med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges
Kommuner och Regioner, SKR).
32
Se propositionen Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården,
prop. 1999/2000:149.
33
SOU 2006:82 s. 413.
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individnivå, uppgifterna kan pseudonymiseras eller krypteras genom
att exempelvis en kod används i stället för namn eller personnummer.
Pseudonymiserade och krypterade uppgifter är fortfarande personuppgifter i dataskyddsförordningens mening34, medan avidentifierade
uppgifter inte är personuppgifter.
Företrädare för vårdinstanser och omsorgsgivare har uppgett att
det visserligen ofta går att pseudonymisera uppgifterna, men att det
måste finnas en nyckel någonstans så att man kan tillbakaspåra individen. Det måste vara möjligt att ha kontroll över vilken person som
registrerats med en kod eller nyckel, för att kunna lita på resultaten av
kvalitetsuppföljningen och så att samma person inte registreras flera
gånger.
Utifrån vad som beskrivits ovan anser utredningen att det står
klart att kvalitetsuppföljning med uppgifter från flera vårdinstanser
eller omsorgsgivare ofta behöver innefatta åtminstone en momentan
behandling av personuppgifter.
14.5.7

Sammanfattande synpunkter

Regioner och kommuner, med offentliga vårdinstanser och omsorgsgivare, beställer, finansierar och är ytterst ansvariga för kvaliteten och
säkerheten i den utförda vården och omsorgen Utredningen bedömer
därför att en offentlig vårdinstans eller omsorgsgivare har ett klart och
berättigat behov av att följa upp all den offentligt finansierade vård
eller omsorg som vårdinstansen eller omsorgsgivaren ansvarar för.
Detta behövs för att kunna ta ansvar som offentlig vårdinstans eller
omsorgsgivare genom att styra, planera, beställa och följa upp vården.
Som redogjorts för finns det ett antal regelverk som kräver att
vårdinstanser och omsorgsgivare samarbetar med varandra runt individer. Utredningen anser att det finns ett tydligt och berättigat behov av att i sådana fall kunna göra kvalitetsuppföljningar med personuppgifter från andra vårdinstanser och omsorgsgivare i syfte att
förbättra och säkra kvaliteten på den vård eller omsorg man ansvarar
för eller utför. Denna typ av kvalitetsuppföljning kan inte göras
inom ramen för sammanhållen journalföring, eller sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation enligt utredningens förslag, eller
34

Se definitionen av personuppgifter och pseudonymisering i artikel 4 i dataskyddsförordningen och skäl 26.
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med de kvalitetsregister som finns i dag. Vård- och omsorgsprocessen i sin helhet behöver kunna följas upp för att identifiera hos vilken
vårdinstans eller omsorgsgivare det kan finnas brister och hur dessa
kan åtgärdas. Vid kvalitetsuppföljning med personuppgifter från
andra vårdinstanser eller omsorgsgivare ligger det i sakens natur att
just personuppgifter ofta behöver användas, åtminstone momentant.
Utvecklingen med allt fler privata vårdinstanser och omsorgsgivare, digital vård, en allt äldre befolkning med behov av insatser
från flera vårdinstanser och omsorgsgivare och en ökad patientrörlighet leder sammantaget till ett allt större behov av att göra kvalitetsuppföljningar med personuppgifter från flera vårdinstanser eller
omsorgsgivare.
Sammantaget är det utredningens bedömning att det finns ett
klart behov av informationsöverföring för kvalitetsuppföljning
– mellan vårdinstanser,
– mellan vårdinstanser och omsorgsgivare, såvitt gäller äldre och personer med funktionsnedsättningar, och
– mellan omsorgsgivare, såvitt avser äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Privata vårdinstanser och omsorgsgivare har enligt utredningens bedömning inte ett lika uttalat behov av kvalitetsuppföljning med
personuppgifter från andra vårdinstanser och omsorgsgivare. Anledningen till detta är att de privata vårdinstanserna och omsorgsgivarna
inte har något helhetsansvar för den totala vården och omsorgen
inom en region eller en kommun. Det är främst när en privat vårdinstans eller omsorgsgivare har anlitat andra vårdinstanser eller omsorgsgivare för att utföra delar av vården och omsorgen som denne
har behov av att inhämta personuppgifter från dessa andra vårdinstanser och omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning.
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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 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.

Bakgrund
Av föregående avsnitt framgår att det finns ett behov av kvalitetsuppföljning som innefattar användning av personuppgifter från andra
vårdinstanser och omsorgsgivare. Utvidgade möjligheter till sådan
kvalitetsuppföljning skulle kunna vara till nytta på många sätt för vården och omsorgen.
Vårdens och omsorgens behov och intresse av att kunna behandla
personuppgifter behöver dock vägas mot de integritetsrisker som är
förknippade med behandlingen. Risker för den personliga integriteten gör sig särskilt starkt gällande när det, som i detta fall, rör sig
om personuppgifter av känslig natur.
Rätten till skydd för den personliga integriteten är dock inte
absolut utan får inskränkas. Rättigheten måste förstås utifrån sin
kontext i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter
utifrån en proportionalitetsbedömning (skäl 4 i dataskyddsförordningen). För att det ska vara motiverat att införa utvidgade möjligheter till informationsdelning måste behovet av behandlingen av
personuppgifterna väga tyngre än den enskildes intresse av skydd för
den personliga integriteten.

321

588
Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser …

14.6.1

SOU 2021:4

Generella integritetsrisker

Generellt kan sägas att ju större informationsmängder som finns
samlade så att personuppgifter kan sökas och sammanställas på ett
enkelt sätt, desto mer ökar möjligheterna till kontroll över och kartläggning av individer. Ju fler organisationer, it-system och användare
som har tillgång till uppgifter om en viss person, desto större blir
allmänt sett risken för integritetskränkningar, obehörigt röjande och
andra former av missbruk.
Dataskyddsförordningen ställer krav på uppgiftsminimering. Man
kan argumentera för att redan en stor spridning av personuppgifter i sig,
särskilt när det rör sig om känsliga personuppgifter, utgör en integritetsrisk. Risken är också att personal eller användare av it-system kan
ta del av mer information än vad de behöver för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter, vilket i sig motverkar de syften som anges i dataskyddsförordningen om uppgiftsminimering och skydd mot obehörig behandling.
Användningen av personnummer eller samordningsnummer och
förekomsten av stora informationssamlingar kan ses som en integritetsrisk, särskilt då det möjliggör samkörning av uppgifter och att
personuppgifter behandlas för andra ändamål än de ursprungliga.
Särskild stor risk finns för personer med skyddade personuppgifter och personer som är utsatta för våld eller hedersrelaterat förtryck. Det ska vidare noteras att, i den mån det rör sig om barn, förtjänar deras personuppgifter ett särskilt skydd, eftersom barn kan
vara mindre medvetna om berörda risker, följder och skyddsåtgärder
samt om sina rättigheter (se skäl 38 till dataskyddsförordningen).
14.6.2

Specifika integritetsrisker när man behandlar
personuppgifter från olika vårdinstanser och
omsorgsgivare

I hälso- och sjukvårdens patientjournaler är det i princip uteslutande
uppgifter om hälsa som dokumenteras. Sådana uppgifter är känsliga
personuppgifter i dataskyddsförordningens mening och kräver extra
skydd. Också inom socialtjänstens verksamhet avseende äldre och
personer med funktionsnedsättningar behandlas i hög grad uppgifter
om omsorgsmottagarens hälsa. Detta gäller inte bara uppgifter om
psykisk och fysisk hälsa, utan även uppgifter om mediciner, hjälp-
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medel och socialt välbefinnande. Inom socialtjänstens verksamhet
kan det också finnas behov av att behandla uppgifter som inte definieras som känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen,
men som ändå är av känslig karaktär. Exempelvis har uppgifter om
att någon är föremål för ekonomiskt eller annat stöd från socialtjänsten, eller över huvud taget är föremål för utredning hos socialtjänsten ansetts utgöra personuppgifter av känslig natur. Inom
socialtjänsten används ibland begreppet ”uppgifter om ömtåliga personliga förhållanden”. Begreppet omfattar förutom vad som räknas
som känsliga personuppgifter även andra uppgifter om personliga
förhållanden som kan förekomma inom socialtjänsten och vars
behandling kan anses vara kränkande för den personliga integriteten.
Det kan t.ex. vara uppgifter om försörjningsförmåga och familjeförhållanden.35
Vid kvalitetsuppföljning, som innebär att man tar del av personuppgifter från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare, kommer känsliga personuppgifter som inhämtats för vård och omsorg att användas
hos andra vårdinstanser och omsorgsgivare. Där kommer de att
behandlas för andra ändamål än vården av eller omsorgen om patienten eller omsorgsmottagaren. Detta utgör i sig en integritetsrisk. Samtidigt ska beaktas att även mottagarna av personuppgifterna har att
tillämpa motsvarande bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt
som utlämnarna, vilket skyddar uppgifterna från ytterligare spridning.
14.6.3

Föreslagna integritetsstärkande åtgärder

Vid avvägningen mellan behovet av kvalitetsuppföljning som innefattar användning av personuppgifter från andra vårdinstanser och
omsorgsgivare och de integritetsrisker detta kan innebära, är det av
betydelse vilka integritetsstärkande åtgärder som kan vidtas.
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
35

Prop. 2002/03:36 s. 18 och 7 a § SoLPUL.
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patienternas och brukarnas personliga integritet. En jämförelse kan
göras med bestämmelserna i patientdatalagen. Enligt den allmänna
regeln i 2 kap. 2 § första meningen patientdatalagen får behandling
av personuppgifter ske även om den enskilde motsätter sig det.
Annat gäller dock enligt den andra meningen vid bl.a. sammanhållen
journalföring (som förutsätter opt out i ett första skede och samtycke i nästa skede) och nationella och regionala kvalitetsregister
(som bygger på en opt out-konstruktion).
Utredningen lämnar förslag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som innefattar en lösning motsvarande den vid sammanhållen journalföring där opt out används i ett första skede, när
personuppgifterna görs tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare, följt av den enskildas aktiva samtycke i nästa skede, när en
vård- och omsorgsgivare ska ta del av de tillgängliggjorda personuppgifterna (se kap. 16). Syftet med behandling för kvalitetsuppföljning är dock ett annat än vid direktåtkomst till omsorgsdokumentation. Dessutom kommer personuppgifterna inte att göras
potentiellt tillgängliga utanför organisationen på så sätt som görs vid
direktåtkomst. Integritetsriskerna och risken för att någon obehörigen ska ta del av personuppgifter som denne inte behöver för att
utföra sina arbetsuppgifter är därför inte lika höga enligt utredningens förslag om kvalitetsuppföljning som vid direktåtkomst.
Behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning har snarare likheter med systemet med nationella och regionala kvalitetsregister (kvalitetsregister) i 7 kap. patientdatalagen. I kvalitetsregister behandlas personuppgifter för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra vårdens kvalitet. Behandling av personuppgifter i
kvalitetsregister förutsätter inte samtycke, men patienten har en rätt
att motsätta sig behandlingen, vilket patienten ska få information
om. Utredningen anser att det framstår som en rimlig avvägning
mellan behov och integritet att också här föreslå en konstruktion
med opt out likt vad som gäller för kvalitetsregister.
Genom att ställa krav på information till patienterna och omsorgsmottagarna om rätten att motsätta sig behandlingen innan deras personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning, 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.
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Av skäl 28 till dataskyddsförordningen framgår att ett sätt att
minska riskerna för de registrerade som berörs är att använda sig av
pseudonymisering. Kryptering är en annan integritetsstärkande åtgärd som kan användas för att upprätthålla säkerheten och förhindra
behandling som bryter mot dataskyddsförordningen (jfr skäl 83).
Både kryptering och pseudonymisering tillgodoser principen om
uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen samt
bidrar till att uppfylla principen om integritet och konfidentialitet i
artikel 5.1 f i dataskyddsförordningen. Pseudonymisering och kryptering utgör också sådana säkerhetsåtgärder som nämns i artikel 32 i
dataskyddsförordningen och som kan vidtas för att öka säkerheten
vid behandling av personuppgifter. För kvalitetsuppföljning är det
inte kopplingen i sig till en viss patient eller omsorgsmottagare som
är det intressanta. Kryptering av identitetsuppgifterna bör i de allra
flesta fall kunna vidtas. Utredningen föreslår att vid behandling av
personuppgifter för kvalitetsuppföljning ska uppgifter om patientens
eller omsorgsmottagarens identitet så långt det är möjligt vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet skyddas (se utredningens
närmare övervägande om kryptering i avsnitt 17.7). Även vid utlämnande av personuppgifter för kvalitetsuppföljning ska uppgifter om
patientens eller omsorgsmottagarens identitet vara krypterade.
En ytterligare integritetsstärkande åtgärd som utredningen föreslår är att kvalitetsuppföljning bara ska få genomföras om fullmäktige i en region eller en kommun har beslutat om det.36 Genom
att reglera att beslutet ska tas på fullmäktigenivå, vilket är det högsta
beslutande organet inom regionen eller kommunen, tydliggörs vikten av att beslutet inte får tas slentrianmässigt utan att det är fråga
om ett viktigt beslut. Redan det förhållandet att det högsta politiska
beslutande organet ska besluta innebär en garanti för att även integritetsaspekterna beaktas på ett tillbörligt sätt i det enskilda fallet.
Vidare blir beslutet transparent och offentligt tillgängligt för medborgarna. Enligt utredningens förslag ska beslutet bl.a. beskriva för
vilka särskilda och berättigade ändamål som personuppgifterna ska
behandlas och klargöra vilka kategorier av personer som behandlingen gäller och de kategorier av personuppgifter som behandlingen
gäller. Utredningen föreslår även att beslutet ska offentliggöras på
lämpligt sätt samt att det ska kunna överklagas i den ordning som
36

I förekommande fall gäller motsvarande för den beslutande församlingen i ett kommunalförbund.
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gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (se avsnitt 17.3). Därmed kommer beslutet att vara öppet och transparent
och dess laglighet kommer att kunna prövas i förvaltningsdomstol.
En viktig metod för att skydda den personliga integriteten vid
behandling av personuppgifter i olika it-system är att arbeta aktivt
med behörighetsstyrningar, som begränsar vilka som har åtkomst till
personuppgifterna. När det gäller uppgifter som ska användas för
kvalitetsuppföljning torde det t.ex. vara ett relativt begränsat antal
personer som har behov av att ta del av personuppgifterna. Behörighetstilldelningen bör bli därefter, dvs. den allmänna principen att
behörighet ska begränsas till sådant som man behöver för sitt aktuella arbete. När kryptering används, torde det för de allra flesta
användarna vara tillräckligt att ta del av de krypterade uppgifterna.
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 dessa.
Kvalitetsuppföljning enligt utredningens förslag bygger på att det
finns ett beslut från fullmäktige om vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Därefter bör
det lämpligen ges ett dokumenterat uppdrag från exempelvis verksamhetschef till den personal som ansvarar för att verkställa uppdraget. Det ska alltså inte vara fråga om någon allmän spridning av
uppgifterna. Vidare bör verkställigheten av beslutet förenas med
exempelvis systematiska och återkommande logg-kontroller, utbildning av och instruktioner till personal och inloggning med autentisering. Detta är krav på personuppgiftsansvariga som framgår av
dataskyddsförordningen och exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter
i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).
Nya it-system ger nya tekniska möjligheter att skräddarsy och
snäva ner användarnas roller i systemen. Ju mer information det
finns i ett it-system, desto större krav ställs på ett behörighetstilldelningen och rutinerna för behörighetsstyrning. Här kan verksamheterna genom exempelvis kravställning i upphandling av it-system
se till att använda tekniska system som möjliggör att de kan skräddarsy behörighet så personer inte får tillgång till mer information än
vad som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta
är dock inget som utredningen avser att reglera särskilt i lagen utan
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det följer redan av dataskyddsförordningens princip om inbyggt
dataskydd (se artikel 25 dataskyddsförordningen).
I detta sammanhang ska även framhållas vikten av att den personuppgiftsansvarige i regel ska göra en konsekvensbedömning avseende dataskyddet samt när det behövs gör en framställning om s.k.
förhandssamråd till Datainspektionen (artikel 35 och 36 i dataskyddsförordningen).
De överväganden som utredningen redovisar i detta avsnitt är
alltså inte avsedda att utgöra en sådan konsekvensbedömning som
ersätter kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd
enligt dataskyddsförordningen (se närmare nedan i avsnitt 14.6.7 om
konsekvensbedömning).
14.6.4

Utredningens samlade avvägning mellan behov
och risk för integritetsintrång

Ju större spridning personuppgifter får, desto större är allmänt sett
riskerna för att den personliga integriteten drabbas. Samtidigt måste
integritetsriskerna ses i ett sammanhang där vårdinstanser och omsorgsgivare har ansvar för att bedriva god och säker vård och omsorg,
och medborgarna har ett berättigat intresse av att vårdinstanser och
omsorgsgivare lever upp till detta.
Den ökade privatiseringen och patientrörligheten gör att allt mer
av den offentligt finansierade vården och omsorgen utförs av privata
vårdinstanser och omsorgsgivare. Den fria kommunala nämndorganisationen kan leda till att omotiverade sekretessgränser uppstår
mellan nämnder inom samma region eller kommun som har närliggande ansvarsområden. De organisatoriska förändringarna påverkar såväl den individinriktade informationshanteringen i vården och
omsorgen som behoven av efterföljande kvalitetsuppföljning.
Det lär vara obestridligt att kvalitetsuppföljning av hela vård- och
omsorgsprocesser med olika vårdinstanser och omsorgsgivare involverade är nödvändig för att en god och säker vård och omsorg ska
kunna uppnås. Fel och andra ofullkomligheter i vård- och omsorgsprocesser kan leda till svåra skador för redan utsatta människor och
dessutom innebära slöseri med våra skattepengar och förlängt
mänskligt lidande.
Det står följaktligen enligt utredningen klart att offentliga vårdinstanser och omsorgsgivare har ett stort behov av att följa upp sådan
327

594
Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser …

SOU 2021:4

vård och omsorg som finansieras med offentliga medel. Sådan kvalitetsuppföljning skulle också kunna medföra synergieffekter och
effektivitetsvinster i stort för den offentliga förvaltningen. En utvidgad möjlighet till kvalitetsuppföljning kommer ge utförligare och
säkrare fakta- och kunskapsunderlag. Detta är till fördel för vården
och omsorgen i stort, men i förlängningen även för den enskilde
patienten eller omsorgsmottagaren. Utredningen bedömer att behoven och vinsterna överväger integritetsriskerna och föreslår därför
bestämmelser som tillåter kvalitetsuppföljning som innebär att
personuppgifter får samlas in
– från andra vårdinstanser och omsorgsgivare,
– mellan vårdinstanser,
– mellan vårdinstanser och omsorgsgivare, såvitt avser för äldre och
personer med funktionsnedsättningar, och
– mellan omsorgsgivare, såvitt avser äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Utredningens förslag tar i första hand sikte på offentliga vårdinstansers
och omsorgsgivares kvalitetsuppföljning av den verksamhet de ansvarar för eller bedriver. Det finns dock inget som hindrar att fullmäktige
beslutar att en privat vårdinstans eller omsorgsgivare får utföra kvalitetsuppföljning av den verksamhet vårdinstansen eller omsorgsgivaren ansvarar för eller bedriver, om det bedöms nödvändigt.
14.6.5

Reglering i lag

Som beskrivs närmare i tidigare avsnitt är riksdagen och regeringen
överens om att myndighetsregister med ett stort antal registrerade
och ett särskilt känsligt innehåll bör regleras särskilt i lag. En reglering som gör det möjligt för vårdinstanser och omsorgsgivare att
samla in känsliga personuppgifter för kvalitetsuppföljning bör därför, i likhet med systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, regleras i lag. Utredningens förslag om hur denna
lagstiftning bör utformas berörs i kapitel 15.
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Krav på en konsekvensbedömning avseende dataskydd

Utredningen har tidigare beskrivit principen om ansvarsskyldighet i
artikel 5.2 i dataskyddsförordningen, som innebär att det är den
personuppgiftsansvarige som ska säkerställa och kunna visa att dataskyddsförordningens grundläggande principer efterlevs (principerna
berörs närmare i avsnitt 4.5). Huvudregeln är att den personuppgiftsansvarige ska genomföra en konsekvensbedömning avseende
dataskydd före en behandling som sannolikt medför hög risk för de
registrerade.
Utredningen anser inte att den riskanalys som genomförts i detta
kapitel är en sådan konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt
artikel 35.10 i dataskyddsförordningen som görs i samband med ett
lagstiftningsärende. Detta är en skillnad från utredningens bedömning när det gäller sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
(se avsnitt 12.3.12 och 13.3.6). Det beror på att den föreslagna lagen
till stor del överlåter åt fullmäktige att genom sitt beslut skapa
nationell rätt om den aktuella kvalitetsuppföljningen. Då är det viktigt
att kravet i dataskyddsförordningen på att en behandling som sannolikt leder till hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska
föregås av en konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel 35 i
dataskyddsförordningen) gäller vid kvalitetsuppföljning. Inför i princip varje fullmäktigebeslut om kvalitetsuppföljning, eller i vart fall före
igångsättandet av den beslutade kvalitetsuppföljningen, måste det således ofta göras en detaljerad konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det bör åligga den vårdinstans eller omsorgsgivare som är utsedd till eller tänkt att bli personuppgiftsansvarig. Konsekvensbedömningen avseende dataskydd kan göras efter att fullmäktige utsett den
personuppgiftsansvarige genom beslutet. Det finns dock inget som
hindrar att en tilltänkt personuppgiftsansvarig gör en konsekvensbedömning avseende dataskydd innan denne blivit formellt utpekad
genom fullmäktiges beslut. Den tilltänkte personuppgiftsansvarige
ska även samråda med Datainspektionen om konsekvensbedömningen avseende dataskydd visar att behandlingen skulle leda till hög
risk om inte den personuppgiftsansvarige vidtar åtgärder för att
minska risken (artikel 36 i dataskyddsförordningen).
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15

En ny lag om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning

15.1

En ny gemensam lag

Utredningens förslag: Möjligheten för vårdgivare och omsorgsgivare att ta del av respektive ge tillgång till personuppgifter
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation regleras i en ny
gemensam lag.
Bestämmelserna om sammanhållen journalföring flyttas därför från patientdatalagen till den föreslagna lagen. I den föreslagna lagen finns även bestämmelser som ger möjlighet att göra
kvalitetsuppföljningar där personuppgifter samlas in från andra
vårdinstanser eller omsorgsgivare.
Den föreslagna lagen har namnet lagen om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Utredningen har tidigare redogjort för att de nya bestämmelser som
föreslås när det gäller sammanhållen journalföring respektive sammanhållen omsorgsdokumentation samt kvalitetsuppföljning bör regleras i
lag. Frågan är då hur en sådan lagreglering ska utformas. Man kan tänka
sig olika lösningar. En lösning är att föra in bestämmelserna i redan
existerande lagar. De lagar som ligger närmast till hands är patientdatalagen (2008:355) (PDL) och lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL) som innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten. Ett annat alternativ är att ta in bestämmelserna i särskilda nya lagar, t.ex. en ny lag om sammanhållen
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vård- och omsorgsdokumentation respektive en ny lag om kvalitetsuppföljning. Ytterligare en lösning är att samla bestämmelserna om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt kvalitetsuppföljning i en ny, gemensam lag.
Utredningen har övervägt olika alternativ för reglering. Nedan
redogörs närmare för utredningens överväganden i denna del.
15.1.1

Sammanhållen journalföring och sammanhållen
omsorgsdokumentation bör regleras i en ny lag

Utredningen har övervägt att föra in ett tillägg i patientdatalagen
som reglerar vårdgivares åtkomst till sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten. Samtidigt skulle då bestämmelserna
om sammanhållen omsorgsdokumentation föras in i ett eget avsnitt
i SoLPUL. En sådan uppdelning riskerar dock att bli svår att överblicka. Det kan också konstateras att bestämmelserna i SoLPUL är
allmänt hållna, och endast anger de övergripande bestämmelserna
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Behandlingen av personuppgifter regleras inte så detaljerat som i patientdatalagen. Exempelvis finns det inte i SoLPUL en närmare definition
av för vilka ändamål personuppgifter får behandlas inom socialtjänsten. SoLPUL innehåller, till skillnad från patientdatalagen, inte
heller något principiellt förbud mot direktåtkomst.
Utredningens uppdrag rör vidare endast en avgränsad del av hela
den verksamhet vars behandling av personuppgifter regleras av
SoLPUL. Av skäl som framgår i avsnitt 12.3.8 bör de föreslagna bestämmelserna formuleras med regleringen av sammanhållen journalföring i patientdatalagen som förebild. Möjligheten till tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande mellan olika omsorgsgivare inom socialtjänsten kommer att kräva en förhållandevis
detaljerad reglering på lagnivå. Det kommer t.ex. att krävas bestämmelser som anger tillämpningsområde, definitioner av begrepp som
används, regler om inflytande för omsorgsmottagarna, särskilda villkor för att direktåtkomst eller annan elektroniskt utlämnande ska vara
tillåten samt regler om tilldelning av behörighet och kontroll. Även
denna omständighet talar för att en gemensam lag är den mest lämpliga lösningen.
Mot denna bakgrund gör utredningen bedömningen att det är mest
lämpligt att inte ta in de nya bestämmelserna om direktåtkomst eller
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annat elektroniskt utlämnande genom sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten i befintliga lagar. Utredningen anser
i stället att det skulle förenkla för tillämparna att samla bestämmelser
som rör direktåtkomst genom sammanhållen journalföring respektive
genom sammanhållen omsorgsdokumentation (nedan sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation) i en och samma lag. Det framstår
som lättare att överblicka och därmed mer förutsebart och transparent. Bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får tillämpas av vård- och omsorgsgivare avseende samma grupp
av patienter och omsorgsmottagare. Bestämmelserna är till sin struktur uppbyggda på ett likartat sätt. De har ett naturligt samband med
varandra. Sammanfattningsvis anser utredningen alltså att den bästa
lösningen är att ta in bestämmelserna om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation i en ny lag.
En fråga som uppstår är om bestämmelser som riktar sig till enbart vårdgivare bör finnas kvar i 6 kap. patientdatalagen (men kompletteras med att det även ska gälla tillgång till omsorgsdokumentation) eller om samtliga bestämmelser som reglerar direktåtkomst
inom vård och omsorg bör hållas samman i en lag. Utredningen anser
att det framstår som mest lämpligt och överskådligt att i en lag ha
bestämmelserna om sammanhållen journalföring och sammanhållen
omsorgsdokumentation. De bägge regelverken med sammanhållen
journalföring enligt patientdatalagen och sammanhållen omsorgsdokumentation enligt utredningens förslag har nära beröringspunkter
med varandra. De är modulerade enligt samma principer och kommer
att ha ett tillämpningsområde som överlappar, när det gäller sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation för äldre och funktionshindrade. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna om sammanhållen journalföring (nuvarande 6 kap. PDL) flyttas från
patientdatalagen och förs in i den nya lagen, som kommer att bli ett
samlat, överskådligt regelverk som reglerar vård- och omsorgsgivares möjligheter att ta del av personuppgifter hos varandra genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.
Utredningen vill betona att någon materiell ändring av gällande
bestämmelser i patientdatalagen inte är avsedd. Bestämmelserna ska
tillämpas som tidigare med samma materiella innehåll. En ändring
görs dock när det gäller formen för utlämnande som kan ske genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, se närmare utredningens beskrivning av detta i avsnitt 16.3.2. En ändring görs också
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beträffande möjligheten att ta del av barns personuppgifter, se avsnitt 16.6.3.
15.1.2

Kvalitetsuppföljning bör regleras i en ny lag

En lagreglering som gör det möjligt att använda personuppgifter från
flera vårdinstanser och omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning kan
utformas på olika sätt. En lösning är att föra in de nya bestämmelserna
i redan existerande lagar. De lagar som i så fall ligger närmast till hands
är även här patientdatalagen och SoLPUL. Utredningens förslag om
kvalitetsuppföljning liknar till sin konstruktion delvis bestämmelserna i 7 kap. patientdatalagen om kvalitetsregister, som handlar om
kvalitetssäkring över vårdgivargränser. Ett alternativ skulle kunna vara
att ta in de nya bestämmelserna i ett eget kapitel i patientdatalagen.
Kvalitetsuppföljning ska emellertid även få ske mellan olika omsorgsgivare, samt mellan olika vårdinstanser och omsorgsgivare. I den delen
passar inte en placering i patientdatalagen, som riktar sig till vårdgivare
men inte till omsorgsgivare. Att föra in vissa bestämmelser i patientdatalagen och vissa andra i SoLPUL framstår som något svårt att
överblicka. Därtill framstår ett införande i SoLPUL som mindre lämpligt, utifrån hur den lagen är konstruerad. Bestämmelserna i SoLPUL
är allmänt hållna och i SoLPUL finns bara de övergripande bestämmelserna om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Den
föreslagna regleringen om kvalitetsuppföljning rör vidare en specifik
typ av behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Utredningen föreslår att ett särskilt beslut om kvalitetsuppföljning, med krav på ett visst innehåll, ska fattas på fullmäktigenivå hos respektive region och kommun (se avsnitt 17.3.1). Någon
motsvarighet till denna typ av beslutsfattande finns inte i patientdatalagen, SoLPUL eller förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, SoLPUF. Den särskilda bestämmelsen med krav på fullmäktigebeslut talar enligt utrednings mening
också för att en ny lag som reglerar formerna för kvalitetsuppföljning
är den mest lämpliga lösningen.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att även möjligheten
att göra kvalitetsuppföljning där man använder personuppgifter från
flera vårdinstanser och omsorgsgivare regleras i en ny lag.
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Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning regleras i en ny gemensam lag

Utredningen anser således att både sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning ska regleras i ny lagstiftning. Eftersom det i båda fallen handlar om förutsättningarna
för att utbyta personuppgifter mellan olika instanser inom vården
och omsorgen, anser utredningen att det framstår som mest ändamålsenligt att ta in bestämmelserna i samma, gemensamma lag i stället för att föreslå två separata lagar.
Visserligen har sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
respektive kvalitetsuppföljning olika användningsområden och syften. Det rör sig dock om känsliga personuppgifter avseende samma
grupper av patienter och omsorgsmottagare, som får överföras mellan olika instanser inom vården och omsorgen. Definitionen av kvalitetsuppföljning tar därtill avstamp i definitionen av insatser för äldre
eller personer med funktionsnedsättningar som en kommun eller en
region ansvarar för enligt förslaget om sammanhållen omsorgsdokumentation. Kvalitetsuppföljningen har på så sätt ett tillämpningsområde som överlappar tillämpningsområdet för den sammanhållna
omsorgsdokumentationen.
Utredningen har fått synpunkter om att dagens regelverk för
behandling av personuppgifter inom vård och omsorg kan upplevas
som fragmentiserat och svårt att överblicka. Utredningen anser därför att det kan finnas en pedagogisk vinst med att reglera överföring
av personuppgifter i en och samma lag. En sådan lösning innebär
också bättre överskådlighet och transparens för de registrerade. Därmed kan det också ge en fördel ur integritetsperspektiv.
Slutligen framstår det rent lagtekniskt som smidigare att samla
bestämmelserna i en och samma gemensamma lag i stället för att
sprida ut bestämmelserna i två separata lagar.
Utredningen föreslår alltså att bestämmelser om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation respektive kvalitetsuppföljning
samlas i en ny gemensam lag. Lagen ska få namnet lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
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Bestämmelserna om kvalitetsregister i 7 kap.
patientdatalagen flyttas till den nya
gemensamma lagen

Utredningens förslag: Bestämmelserna om nationella och regionala kvalitetsregister i patientdatalagen förs över till den föreslagna nya lagen.
En patients personnummer, samordningsnummer eller namn får
behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister endast om
det inte är tillräckligt, för att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra hälso- och sjukvårdens kvalitet, att använda kodade personuppgifter eller personuppgifter som endast indirekt kan hänföras till patienten.
Bestämmelserna om kvalitetsregister finns i dag i 7 kap. patientdatalagen. Kvalitetsregister är en typ av uppgiftssamlingar som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra vårdens kvalitet. Bestämmelserna gäller, precis som i fallet
med kvalitetsuppföljning, när personuppgifter samlas in från olika
vårdgivare1 (7 kap. 1 § PDL). Kvalitetsregistren används bl.a. för att
göra jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå (se närmare i avsnitt 17.2.1. om skillnaden mellan kvalitetsregister och kvalitetsuppföljning).
Utredningen har ovan redovisat varför det är motiverat att samla
bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning i en ny gemensam lag. Utifrån de skäl som
utredningen redogjort för i den delen, framstår det som motiverat att
också ta in bestämmelserna om kvalitetsregister i den gemensamma
lagen. Det skulle sannolikt bidra till ökad transparens för de registrerade och ge en bättre överblick över regelverket för dem som har
att tillämpa bestämmelserna. En gemensam nämnare är att även
bestämmelserna om kvalitetsregister handlar om att överföra personuppgifter från olika instanser. Utredningens förslag till bestämmelser om kvalitetsuppföljning har som synes också delvis modellerats utifrån bestämmelserna om kvalitetsregister.

1

Notera dock att utredningen, när det gäller kvalitetsuppföljning, använder begreppet vårdinstans som har en annan innebörd än begreppet vårdgivare, se avsnitt 17.1.2.

336

603
SOU 2021:4

En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation …

Det ingår inte i utredningens uppdrag att föreslå några materiella
ändringar när det gäller patientdatalagens bestämmelser om nationella och regionala kvalitetsregister. Enligt direktiven bör regleringen av kvalitetsregister kvarstå. Avsikten är dock inte att ändra
något i sak utan endast att ta in de befintliga bestämmelserna om
kvalitetsregister i den gemensamma lagen, med bara de redaktionella
ändringar som krävs för att utformningen av den gemensamma lagen
ska bli enhetlig. Exempelvis byts begreppet ”den enskilde” som
används i patientdatalagens bestämmelser om kvalitetsregister till
”patienten” för att överensstämma med den gemensamma lagens
definition av patient. Någon ändring i sak avses dock inte.
En mindre materiell ändring föreslås dock i samband med flytten
av bestämmelserna om kvalitetsregister. Det gäller samordningsnummer, som utredningen anser bör få behandlas under samma förutsättningar som personnummer och namn, se nedan.
Utredningen ser inget hinder mot att bestämmelserna om kvalitetsregister i patientdatalagen, i materiellt oförändrat skick, tas in som
ett eget kapitel i den föreslagna gemensamma lagen. Att just kvalitetsregister inte nämns i den föreslagna titeln på den gemensamma lagen
bör kunna accepteras, eftersom ordet kvalitetsuppföljning som leder
tanken även till kvalitetsregister finns med. Att nämna också kvalitetsregister i titeln skulle göra den för lång och otymplig (lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning samt kvalitetsregister).
Att bestämmelserna om kvalitetsregister flyttas materiellt oförändrade från patientdatalagen till den föreslagna lagen påverkar inte
de analyser och konsekvensbedömningar som gjorts i förarbetena till
patientdatalagen och ändringar i den lagen. Flytten av bestämmelserna
innebär i sig inte någon ökad risk för fysiska personers rättigheter och
friheter. I den utsträckning de i tidigare förarbeten gjorda bedömningarna är sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd som avses i artikel 35.10 i dataskyddsförordningen, behöver den personuppgiftsansvarige inte inför upprättandet av ett nytt nationellt eller regionalt kvalitetsregister göra någon egen konsekvensbedömning avseende dataskydd.2

2

Se avsnitt 12.3.12 om regleringen av konsekvensbedömningar avseende dataskydd.
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Inte heller samordningsnummer får behandlas
när det är tillräckligt att använda kodade
eller indirekta personuppgifter.

Av nuvarande 7 kap. 8 § andra stycket patientdatalagen framgår att
en enskilds personnummer eller namn får behandlas i ett nationellt
eller regionalt kvalitetsregister endast om det inte är tillräckligt för
ändamål som anges i 7 kap. 4 § patientdatalagen att använda kodade
personuppgifter eller personuppgifter som endast indirekt kan hänföras till den enskilde. Utredningen anser att även samordningsnummer, i likhet med personnummer, bör får behandlas bara under sådana
förutsättningar. Med samordningsnummer avses en unik identitetsbeteckning på en person som inte är eller har varit folkbokförd i
Sverige. En sådan person får efter begäran från en myndighet eller ett
annat organ som regeringen bestämmer tilldelas ett samordningsnummer (18 a § folkbokföringslagen [1991:481]). När samordningsnummer infördes jämställdes sådana nummer med personnummer genom
ändringar i dåvarande personuppgiftslagen och flera särskilda registerförfattningar, skatteregisterlagen (1980:343), utsökningsregisterlagen
(1986:617), lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga och lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister.3
Av dataskyddslagen framgår att uppgifter om personnummer och
samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är
klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten
av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl (3 kap.
10 §). Att personnummer och samordningsnummer i dataskyddssammanhang kan hanteras på likvärdigt sätt ligger i linje med regeringens uttalanden i förarbetena till dataskyddslagen. Där togs behandling av personnummer och samordningsnummer upp under en
gemensam rubrik. Regeringen uttalade att personnummer och samordningsnummer inte utgör känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening, men ändå har getts en särställning genom att
medlemsstaterna getts möjlighet att införa särskilda villkor för
behandlingen (artikel 87 i dataskyddsförordningen).4
Utredningen anser det lämpligt att samordningsnummer ska få
behandlas under motsvarande förutsättningar som redan gäller för
3
4

Prop. 1999/2000:6 s. 60 ff.
Prop. 2017/18:105 s. 101.
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behandling av personnummer och namn. Detta får anses vara en sådan
mindre justering av lagstiftningen om kvalitetsregister som ryms
inom ramen för utredningens uppdrag. Det framstår som lämpligt att
göra ändringen i samband med den flytt av bestämmelserna om kvalitetsregister som utredningen nu föreslår.

15.3

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen

15.3.1

Allmänt om rättslig grund enligt dataskyddsförordningen

En förutsättning för att införa bestämmelser som ger möjlighet att
behandla personuppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och för kvalitetsuppföljning är att dessa är förenliga
med dataskyddsförordningen. Nedan redogör utredningen för sin
analys av rättsläget, och varför utredningen kommer fram till slutsatsen att det är förenligt med dataskyddsförordningen att införa
sådana bestämmelser.
För att få behandla personuppgifter, oavsett om dessa är känsliga
eller inte, krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. De
rättsliga grunderna räknas upp i artikel 6.1 a–f i dataskyddsförordningen, se avsnitt 4.6. När offentliga myndigheter fullgör sina arbetsuppgifter får detta inte ske med stöd av en s.k. intresseavvägning
(artikel 6.1 andra stycket i dataskyddsförordningen). Det innebär att
vård- och omsorgsgivare som är myndigheter inte har möjlighet att
behandla personuppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation eller för kvalitetsuppföljning efter en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.
Myndigheter kan i allmänhet inte heller tillämpa samtycke som
rättslig grund för behandling av personuppgifter. Ett samtycke ska
lämnas frivilligt och bör därför inte komma i fråga som rättslig grund
för behandling när det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet (se skäl 42 och 43 till dataskyddsförordningen).
Den rättsliga grund som i första hand blir aktuell när det gäller
att behandla personuppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation eller för kvalitetsuppföljning är enligt utredningens bedömning att behandlingen är nödvändig för att fullgöra
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en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
Det finns även en annan möjlig rättslig grund när det gäller att
behandla personuppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation eller för kvalitetsuppföljning. Det finns bestämmelser
som innebär att det, jämte det fullmäktigebeslut som ska fattas (se avsnitt 17.3.1), kan finnas en rättslig förpliktelse för vård- eller omsorgsgivaren att göra en kvalitetsuppföljning. På motsvarande sätt finns det
bestämmelser om skyldighet för regioner och kommuner att bedriva
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst och bestämmelser om skyldighet att dokumentera hälso- och sjukvård och socialtjänst. Därmed
skulle behandlingen alternativt kunna grundas på artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (se vidare avsnitt 15.3.2 och 15.3.3 om rättslig
förpliktelse som alternativ grund för att behandla personuppgifterna).
Arbetsuppgift av allmänt intresse
En behandling av personuppgifter är laglig om den är nödvändig för
att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen). Grunden för behandlingen ska fastställas i
enlighet med unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som
den personuppgiftsansvarige omfattas av. För utredningens allmänna redogörelse av den rättsliga grunden arbetsuppgift av allmänt
intresse, se avsnitt 4.6.2.
Av skäl 45 till dataskyddsförordningen framgår att hälso- och
sjukvårdsändamål, såsom folkhälsa och socialt skydd och förvaltning
av hälso- och sjukvårdstjänster inbegrips i allmänintresset. Vidare
framgår att dataskyddsförordningen inte medför något krav på en
särskild lag för varje enskild behandling. Det kan räcka med en lag
som grund för flera behandlingar som bygger på ett allmänt intresse.
Den svenska regeringen har uttalat att sådan verksamhet som en
statlig eller kommunal myndighet bedriver, inom ramen för sin befogenhet, är av allmänt intresse. Begreppet uppgifter av allmänt intresse
omfattar inte bara sådant som utförs som en följd av ett offentligrättsligt och uttryckligt åliggande eller uppdrag. Till skillnad från vad som
gäller enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (rättslig förpliktelse) behöver den personuppgiftsansvarige inte vara skyldig att
utföra arbetsuppgiften för att den rättsliga grunden i led e ska vara
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tillämplig Det är därmed den rättsliga grunden i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen som vanligen bör tillämpas av myndigheter, även
utanför området för myndighetsutövning.5 Datainspektionen har i en
äldre rapport ansett att förbättrande av kvaliteten inom hälso- och
sjukvården innebär en verksamhet av allmänt intresse.6 Uttalandet
torde fortfarande vara aktuellt, även om det gjordes innan dataskyddsförordningen började tillämpas.
Vid tillämpningen av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen spelar det ingen roll om den personuppgiftsansvarige är en offentlig
eller en privat aktör. Om den arbetsuppgift som den personuppgiftsansvarige utför är av allmänt intresse och denna arbetsuppgift är fastställd i enlighet med EU-rätten eller nationell rätt, finns en rättslig
grund för nödvändig behandling enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.7
Socialdataskyddsutredningen uttalade att större delen av den
behandling av personuppgifter som sker för de ändamål som anges i
patientdatalagen avser insamling av personuppgifter för dokumentering i en patientjournal. Sådan behandling har således stöd i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. Behandling enligt patientdatalagen, som inte är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse,
får enligt den utredningen anses nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).
Socialdataskyddsutredningen uttalade att redan det förhållandet att
det enligt författning är en rättslig skyldighet för det allmänna att
bedriva hälso- och sjukvård, visar att detta är en arbetsuppgift av allmänt intresse i den mening som avses i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.8 Även arbetsuppgifter inom socialtjänsten är enligt
den utredningen på motsvarande sätt att se som arbetsuppgifter av
allmänt intresse, vilket innebär att behandlingen har stöd i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.9
Regeringen har uttalat att flera rättsliga grunder samtidigt kan
vara tillämpliga i vissa situationer.10 Det får i det enskilda fallet ankomma på den personuppgiftsansvarige att – som alltid – klargöra
med stöd av vilken rättslig grund som behandlingen sker.
5

Prop. 2017/18:105 s. 57.
Nationella kvalitetsregister, Datainspektionens rapport 2002:1 s. 9.
7
Prop. 2017/18:105 s. 58.
8
SOU 2017:66 s. 327.
9
SOU 2017:66 s. 220.
10
Prop. 2017/18:105 s. 57.
6
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Behandling av känsliga personuppgifter
I många fall kommer sådana personuppgifter som behandlas genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och för kvalitetsuppföljning att vara uppgifter om hälsa, och därmed utgöra känsliga
personuppgifter i den mening som avses i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen, se avsnitt 4.8. Känsliga personuppgifter får bara behandlas om någon av förutsättningarna i artikel 9.2 i dataskyddsförordningen är uppfyllda.
I detta fall är det artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen om behandling för hälso- och sjukvård och social omsorg som torde vara
aktuell. Utredningen redovisar den bestämmelsen i avsnitt 4.8.3.
Uppräkningen av syften i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen
lär i praktiken täcka nästan all behandling av känsliga personuppgifter
som förekommer inom hälso- och sjukvårdsområdet samt socialtjänsten.11
Behandling av känsliga personuppgifter med stöd av artikel 9.2 h
i dataskyddsförordningen får ske under förutsättning att kravet på
tystnadsplikt som följer av artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är
uppfyllt.
15.3.2

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
är förenlig med dataskyddsförordningen

Utredningens bedömning: Det är förenligt med dataskyddsförordningen att införa bestämmelser i svensk nationell rätt för att
tillåta behandling av personuppgifter genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
Den rättsliga grunden i dataskyddsförordningen för behandlingen enligt de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation är, i vart fall, arbetsuppgift av
allmänt intresse enligt artikel 6.1 e. Stödet för bestämmelserna
som tillåter behandling av känsliga personuppgifter finns i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen.

11

Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar, kommentaren till artikel 9, JUNO version:1A.
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Som konstateras i avsnitt 15.3.1 är den rättsliga grund som skulle
kunna bli tillämplig i detta sammanhang i första hand artikel 6.1 e i
dataskyddsförordningen dvs. att behandlingen är laglig på den grunden att den är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt
intresse.
Utredningen har i avsnitt 4.6 redogjort för förarbetsuttalanden
om vad som innefattas i begreppet allmänt intresse. Här kan sammanfattningsvis konstateras att arbetsuppgifter inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten anses utgöra arbetsuppgifter av allmänt intresse.12 Även privata aktörer kan utföra arbetsuppgifter av
allmänt intresse på uppdrag av en myndighet eller på eget initiativ.
En vårdgivares behandling av andra vårdgivares personuppgifter
genom sammanhållen journalföring regleras i dag i 6 kap. patientdatalagen. Dessa regler föreslås flyttas till den föreslagna lagen.
Vidare ska bestämmelserna i den föreslagna lagen tillämpas på en
vårdgivares behandling av personuppgifter hos omsorgsgivare i vissa
fall. De ska också gälla för en viss avgränsad del av den verksamhet
inom socialtjänsten som faller inom SoLPUL:s tillämpningsområde
och omsorgsgivares behandling av personuppgifter hos vårdgivare.
Den föreslagna lagen utgör alltså en specialreglering i förhållande till
patientdatalagen och SoLPUL och kompletterar dessa lagar. Enligt
utredningens bedömning är den behandling av personuppgifter som
får ske med stöd av den föreslagna lagen nödvändig för att utföra en
arbetsuppgift av allmänt intresse. Det gäller både om arbetsuppgiften
utförs av en offentlig vård- eller omsorgsgivare och om arbetsuppgiften utförs av en privat vård- eller omsorgsgivare. Behandlingen är
vidare nödvändig på det sätt som avses i dataskyddsförordningen (se
avsnitt 4.6.3). Behandling av personuppgifter för sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation enligt den föreslagna lagen kan alltså i
vart fall ske med stöd av den rättsliga grunden arbetsuppgift av allmänt
intresse i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Det ska noteras att
när det gäller själva den dokumentation som socialtjänsten ska utföra
enligt lag och föreskrifter, skulle behandlingen kunna tillåtas också på
den rättsliga grunden att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c
i dataskyddsförordningen).

12

Se SOU 2017:39 s. 124 och SOU 2017:66 s. 219 ff.
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Behandling av känsliga personuppgifter
Behandling av känsliga personuppgifter är således förbjuden enligt
huvudregeln, men får enligt artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen
ske om den är nödvändig av skäl som hör samman med bl.a. tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och deras
system.
Bestämmelserna i den föreslagna lagen ska få tillämpas på vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen, dvs.
vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I 1 kap. 3 § patientdatalagen definieras vilken verksamhet som
avses med hälso- och sjukvård enligt patientdatalagen.13 Den verksamhet som omfattas av den föreslagna lagen utgör, enligt utredningens bedömning, tillhandahållande av hälso- och sjukvård och
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster på det sätt som avses i
artikel 9.2. h i dataskyddsförordningen.14
Vad som avses med social omsorg framgår inte av dataskyddsförordningen. I förarbetena till anpassningen till dataskyddsförordningen av lagstiftningen inom Socialdepartementets område görs
bedömningen att social omsorg i detta sammanhang innefattar sådan
verksamhet som avses i 2 § SoLPUL.15 Bestämmelserna i den föreslagna lagen ska få tillämpas på dokumentation inom viss angiven
verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och LSS. Den verksamhet som omfattas av den föreslagna lagen faller, avseende både
offentliga och privata omsorgsgivare, alltså inom tillämpningsområdet för 2 § SoLPUL, och utgör enligt utredningens bedömning social
omsorg enligt undantagsbestämmelsen i artikel 9.2. h i dataskyddsförordningen.
När det gäller kravet på stöd i EU-rätten eller nationell rätt kan det
konstateras att behandlingen av personuppgifter kommer, utöver
dataskyddsförordningen, att ske med stöd av 3 kap. 5 § dataskyddslagen, patientdatalagen, SoLPUL och den föreslagna lagen. Vidare är
13

Verksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, lagen (2006:351)
om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, lagen
(2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen
(1944:133) om kastrering.
14
SOU 2017:66 s. 243 f. och prop. 2017/18:171 s. 100 f.
15
SOU 2017:66 s. 243 f. och prop. 2017/18:171 s. 100.
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kravet på tystnadsplikt enligt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen
uppfyllt, eftersom sekretess gäller inom hälso- och sjukvården enligt
25 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) och inom
socialtjänsten enligt 26 kap. OSL. För personal inom privat hälso- och
sjukvård finns bestämmelser om tystnadsplikt i 6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) och för personal hos privata omsorgsgivare gäller tystnadsplikt enligt 15 kap. socialtjänstlagen och 29 § LSS.
Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att behandlingen av känsliga personuppgifter enligt bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i den föreslagna lagen
kan ske med stöd av artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen.
15.3.3

Kvalitetsuppföljning

Utredningens bedömning: Det är förenligt med dataskyddsförordningen att införa bestämmelser i svensk nationell rätt för
att tillåta behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning.
Den rättsliga grunden i dataskyddsförordningen för behandlingen enligt de föreslagna bestämmelserna om kvalitetsuppföljning som innebär att personuppgifter samlas in från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare är, i vart fall, arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e. Stödet för bestämmelserna som
tillåter behandling av känsliga personuppgifter finns i artikel 9.2 h
i dataskyddsförordningen.
Den rättsliga grund som i första hand blir aktuell vid behandling av
personuppgifter för kvalitetsuppföljning är att behandlingen är
nödvändig för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Arbetsuppgift av allmänt intresse är den rättsliga grund som enligt förarbetena bör tillämpas av
myndigheter, även utanför området för myndighetsutövning.16 Mot
bakgrund av redovisade förarbetsuttalanden (se avsnitt 4.6) står det
klart att hälso- och sjukvård samt sociala förmåner som tillhandahålls inom socialtjänsten, samt behandling av personuppgifter som
är nödvändig för att utföra sådana arbetsuppgifter, är sådana allmänna intressen som avses i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Vid
16

Prop. 2017/18:105 s. 57.
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tillämpningen av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen spelar det
vidare ingen roll om den personuppgiftsansvarige är en offentlig eller
privat aktör. Om den arbetsuppgift som den personuppgiftsansvarige utför är av allmänt intresse och denna arbetsuppgift är fastställd
i enlighet med EU-rätten eller nationell rätt, finns en rättslig grund
för nödvändig behandling enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.17
Frågan är då om kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård och
socialtjänst kan anses utgöra ett sådant allmänt intresse som avses i
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Som utredningen har redogjort för i avsnitt 8.3.4 och 8.4.5 är myndigheter inom hälso- och
sjukvård och socialtjänst skyldiga att tillgodose en god kvalitet på
verksamheterna. Som ett led i detta ska de bedriva ett kvalitetssäkringsarbete och får, när så behövs, enligt olika registerförfattningar
behandla personuppgifter för detta ändamål. Denna typ av behandling utgör inte myndighetsutövning mot enskilda. Som anges i avsnitt 4.6.2 finns det inget som tyder på att begreppet allmänt intresse
ska uppfattas mer restriktivt enligt dataskyddsförordningen än
enligt dataskyddsdirektivet, utan tvärtom vidare.18
Utredningen anser att kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård
och socialtjänst i vart fall är ett sådant allmänt intresse som utgör
rättslig grund för att behandla personuppgifter enligt artikel 6.1 e i
dataskyddsförordningen.
Som utredningen beskrivit finns det bestämmelser som innebär
att det, jämte det fullmäktigebeslut som ska fattas, kan finnas en
rättslig förpliktelse för vårdinstanser och omsorgsgivare att göra en
kvalitetsuppföljning. Därmed skulle behandlingen alternativt kunna
grundas på artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (rättslig förpliktelse). Tillämpningen av artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen förutsätter dock att det handlar om ett åliggande. Enligt utredningens
bedömning kommer kvalitetsuppföljning ibland att handla om sådana
frivilliga åtaganden som görs inom ramen för regionens eller kommunens allmänna befogenhet (den kommunala kompetensen).
Regeringen har uttalat att flera rättsliga grunder samtidigt kan
vara tillämpliga i vissa situationer.19 Det får i det enskilda fallet an-

17
18
19

Prop. 2017/18:105 s. 58.
SOU 2017:39 s. 123.
Prop. 2017/18:105 s. 57.
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komma på den personuppgiftsansvariga att – som alltid – klargöra
med stöd av vilken rättslig grund som behandlingen sker.
För att artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen ska vara tillämplig
måste grunden för och syftet med verksamheten i fråga vara fastställd i enlighet med EU-rätten eller nationell rätt (artikel 6.3 i dataskyddsförordningen). Det blir den genom bestämmelserna i den
föreslagna lagen och det fullmäktigebeslut som ska finnas enligt
dessa bestämmelser.
Sammanfattningsvis anser utredningen att det står klart att det
utgör arbetsuppgifter av allmänt intresse att bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att utföra sådan kvalitetsuppföljning som
krävs för att utveckla vården och omsorgen och att kvalitetsuppföljningen kommer att ha stöd i den svenska rättsordningen. Behandling
av personuppgifter för kvalitetsuppföljning är alltså tillåten enligt
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.
Artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen innehåller även ett krav på
att behandlingen ska vara nödvändig för att utföra arbetsuppgiften
av allmänt intresse. Utredningen erinrar om att nödvändighetskravet, enligt regeringens bedömning, inte ska tolkas som att arbetsuppgiften av allmänt intresse måste vara avgränsad så att den bara
kan utföras på ett sätt. Den metod som den personuppgiftsansvarige
väljer för att utföra sin arbetsuppgift måste dock – som vid all offentlig förvaltning – vara ändamålsenlig, effektiv och proportionerlig och
får inte medföra ett onödigt intrång i enskildas privatliv.20
Behandling av känsliga personuppgifter
Som konstateras i avsnitt 15.2.1 innefattar uppräkningen av undantagen från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen i praktiken nästan all behandling
av känsliga personuppgifter som förekommer inom hälso- och sjukvårdsområdet samt socialtjänsten.21 Dataskyddsförordningen tillåter
alltså att känsliga personuppgifter behandlas för ändamål som syftar
till att förbättra kvaliteten och säkerställa kontinuitet inom hälsooch sjukvård och social omsorg. I Sverige är hälso- och sjukvården
och socialtjänsten reglerade i bl.a. hälso- och sjukvårdslagen och
20

Prop. 2017/18:105 s. 60.
Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. – En kommentar, kommentaren till
artikel 9, JUNO version:1A.
21
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socialtjänstlagen. Vidare finns redan bestämmelsen i 3 kap. 5 § dataskyddslagen som ger ett svenskt rättsligt stöd för att behandla känsliga personuppgifter enligt artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen,
om behandlingen är nödvändig för bl.a. förebyggande hälso- och
sjukvård och yrkesmedicin, tillhandahållande av hälso- och sjukvård
eller behandling, social omsorg och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, social omsorg samt deras system.
Det står enligt utredningens bedömning klart att känsliga personuppgifter får användas inom vård och omsorg i syfte att utveckla
kvaliteten på verksamheten. Kvalitetsuppföljning omfattas enligt utredningens bedömning av artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen.
Behandling får ske under förutsättning att kravet på tystnadsplikt
som följer av artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är uppfyllt. Inom
hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens områden gäller i Sverige
som regel tystnadsplikt, både i den offentliga sektorn, enligt offentlighets- och sekretesslagen, och i den privata sektorn enligt bl.a.
patientsäkerhetslagen och 15 kap. socialtjänstlagen. Som redogjorts
för i avsnitt 5.4 och 5.5 råder i regel stark sekretess för den typ av
personuppgifter som förekommer inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Det innebär enligt utredningens bedömning att kravet
på tystnadsplikt som följer av artikel 9.3 i dataskyddsförordningen
är uppfyllt.

15.4

Definitioner

Den föreslagna lagen kommer att innehålla en rad begrepp som är centrala för tillämpningen av lagen, t.ex. insatser för äldre och personer med
funktionsnedsättningar och kvalitetsuppföljning. Definitionerna bör
föras in i lagens första kapitel, som innehåller gemensamma bestämmelser för vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
De olika begreppen och hur de ska definieras kommer att beröras närmare i de sammanhang de förekommer, se avsnitt 16.1.6 (omsorgsmottagare och patient), 16.1.8 (vårdgivare och hälso- och sjukvård),
16.1.3 (insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar),
16.2 (omsorgsgivare), 16.1.8 och 16.3 (sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation), 17.1.1 (kvalitetsuppföljning) och 17.1.2 (vårdinstans).
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Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Utredningens förslag: Den gemensamma lagen ska innehålla en
upplysning om att den 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 ska gälla, om inte annat följer av den gemensamma lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den.
Personuppgifter ska utan hinder av patientdatalagen och lagen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och anknytande föreskrifter få lämnas ut för att behandlas för sådan kvalitetsuppföljning som är tillåten enligt lagen.

15.5.1

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig och har företräde framför nationell lagstiftning. Den föreslagna lagen kommer därför endast att innehålla bestämmelser som kompletterar eller tar över
bestämmelserna i dataskyddsförordningen, när det är tillåtet. För att
tillämparen ska få en tydlig uppfattning av vilken reglering som är
tillämplig bör den föreslagna lagen innehålla en bestämmelse med en
upplysning om att dataskyddsförordningen gäller. Bestämmelsen
bör formuleras på samma sätt som i andra lagar som reglerar behandling av personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde.22
Hänvisningar till EU-rättsakter kan göras antingen statiska eller
dynamiska. Med en statisk hänvisning avses att hänvisningen görs
till EU-rättsakten i en viss angiven lydelse. En följd av denna hänvisningsteknik är att den nationella författningen vanligtvis behöver
ändras varje gång EU-bestämmelsen ändras. En dynamisk hänvisning innebär att hänvisningen avser EU-rättsakten i den vid varje
tidpunkt gällande lydelsen. Lagrådet har uttalat att en konsekvens22

Prop. 2017/18:171 s. 73 f. Se t.ex. 3 § lagen (1996:1156) om receptregister, 4 § lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och 1 kap. 4 § patientdatalagen (2008:355).
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analys bör göras vid valet av hänvisningsteknik och redovisas för var
och en av de hänvisningar som görs.23 Vid analysen bör särskilt
belysas hur det nationella regelsystemet ändras genom hänvisningen
och hur ändringar av rättsakten kan komma att påverka den nationella regleringen. Det innebär att det, enligt Lagrådet, ofta finns
anledning att undvika att genom definitioner koppla rättsakten i en
viss angiven lydelse till olika författnings-bestämmelser.
I nu aktuellt fall är dataskyddsförordningen direkt tillämplig och
syftet med hänvisningen är endast att upplysa om att dataskyddsförordningen gäller. Det framstår därför som mest lämpligt att hänvisningen dit görs dynamisk.
Att dataskyddsförordningen är direkt tillämplig innebär alltså att
omsorgsgivarna, utöver bestämmelserna i den föreslagna lagen, även
ska tillämpa bestämmelserna i dataskyddsförordningen. En redogörelse för huvuddragen i dataskyddsförordningen finns i kapitel 4.
Exempel på bestämmelser som är generellt tillämpliga vid behandling av personuppgifter är bestämmelserna om de grundläggande
principerna för behandling av personuppgifter, den registrerades
rättigheter och den personuppgiftsansvariges skyldigheter att vidta
säkerhetsåtgärder.
15.5.2

Dataskyddslagen

Om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som
rör behandling av personuppgifter och som avviker från dataskyddslagen, ska den bestämmelsen tillämpas. Det följer av 1 kap. 6 § dataskyddslagen. Dataskyddslagen är alltså subsidiär i förhållande till
annan lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter.
I propositionen som föregick ändringar av författningar på Socialdepartementets område i samband med att dataskyddsförordningen
började tillämpas anges att den regleringsteknik som innebär att en
registerförfattning gäller utöver den generella nationella regleringen
av behandling av personuppgifter kan och bör behållas.24 Eftersom
dataskyddslagen som nämnts är subsidiär, behövs egentligen ingen
materiell bestämmelse i registerförfattningen för att uppnå detta.
Registerförfattningarna innehåller emellertid ändå ofta en upplys23
24

Prop. 2015/16:156 s. 34.
Prop. 2017/18:171 s. 73.
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ning om att den generella lagen gäller om inte annat följer av registerförfattningen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
författningen. I linje med de bedömningar som gjorts när sådana bestämmelser införts, är det enligt propositionen lämpligt att uttryckligen upplysa om att registerförfattningen kompletterar dataskyddsförordningen och att det kan finnas tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter i dataskyddslagen och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till dataskyddslagen, om inte annat följer
av lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.25
Den föreslagna lagen ska endast reglera frågor som är specifika för
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i hälso- och sjukvården samt viss del av socialtjänsten avseende äldre och personer med
funktionsnedsättningar och dessutom viss kvalitetsuppföljning på det
området. Tillämpningsområdet är således avgränsat i förhållande till
all behandling av personuppgifter som utförs på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens områden. Den föreslagna lagen bör endast
innehålla de bestämmelser som är viktigast ur ett integritetsskyddsperspektiv i förhållande till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Utredningen gör därför bedömningen att den ovan nämnda
huvudregeln ska gälla även här, dvs. att den föreslagna lagen ska gälla
utöver dataskyddslagen. Alternativet, dvs. att i lagen heltäckande
reglera vilka bestämmelser i dataskyddslagen och anknytande föreskrifter som ska gälla, framstår som mindre lämpligt, eftersom även
bestämmelserna i dataskyddsförordningen ska tillämpas.
Eftersom dataskyddslagen är subsidiär, krävs egentligen ingen
materiell bestämmelse för att den nya lagen ska gälla utöver dataskyddslagen. Av tydlighetsskäl är det dock lämpligt med en bestämmelse som anger att dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen gäller vid behandling av personuppgifter enligt den föreslagna lagen, om inte annat följer av den föreslagna
lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den. När dataskyddslagen är tillämplig, är också bestämmelser som regeringen
meddelat i anslutning till dataskyddslagen tillämpliga. Det innebär att
eventuella förordningsbestämmelser om undantag från dataskyddslagens tillämplighet gäller.

25

Prop. 2017/18:171 s. 73.
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Patientdatalagen

Patientdatalagen tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården (1 kap. 1 § PDL). Regleringen
gäller för både offentliga och privata vårdgivare.
Patientdatalagen innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s
dataskyddsförordning vid sådan behandling av personuppgifter inom
hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Vid sådan behandling av personuppgifter är även dataskyddslagen tillämplig, men om bestämmelserna
i patentdatalagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
den lagen avviker ska de senare ha företräde (1 kap. 4 § PDL).
Eftersom en vårdgivares behandling av personuppgifter genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och en vårdinstans
kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen innebär en behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården, kommer också
patientdatalagen att vara tillämplig på behandlingen. Den föreslagna
lagen kompletterar alltså patientdatalagen och innehåller ytterligare
reglering av behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. För att tydliggöra att så är fallet bör det i patientdatalagen
tas in en bestämmelse om att det i den föreslagna lagen finns ytterligare bestämmelser om vårdgivares och vårdinstansers26 behandling
av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Likaså bör det i den
föreslagna lagen upplysas om att den kompletterar patientdatalagen.
Att den föreslagna lagen kompletterar patientdatalagen innebär att
bl.a. reglerna om behörighetstilldelning och inre sekretess i patientdatalagen gäller fullt ut även vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.

26

Vårdinstanser är det begrepp som utredningen använder när det gäller kvalitetsuppföljning,
för att särskilja det från patientdatalagens definition av vårdgivare.
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Lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten, SoLPUL

SoLPUL tillämpas vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier (1 § SoLPUL). Den lagen omfattar
både myndigheter och enskilda verksamheter som hanterar personuppgifter inom socialtjänstens område.
SoLPUL innehåller bestämmelser som kompletterar eller tar över
bestämmelserna i den direkt tillämpliga dataskyddsförordningen,
när det är tillåtet. Om SoLPUL innehåller bestämmelser som avviker
från vad som anges i dataskyddslagen, ska bestämmelserna i SoLPUL
ha företräde (4 § SoLPUL).
Bestämmelserna i den föreslagna lagen ska gälla för en viss avgränsad del av den verksamhet inom socialtjänsten som faller inom
SoLPUL:s tillämpningsområde (se vidare om lagens tillämpningsområde på socialtjänstens område i avsnitt 16.1 och 17.1). Den föreslagna lagen utgör därmed en specialreglering i förhållande till SoLPUL
och kompletterar denna. Det finns ingen bestämmelse i SoLPUL som
anger att om en lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som
rör behandling av personuppgifter och som avviker från SoLPUL ska
den bestämmelsen tillämpas. Det bör därför i SoLPUL införas en
upplysning om att det i den föreslagna lagen kan finnas ytterligare
bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Det är också lämpligt att i den föreslagna lagen uttryckligen upplysa
om att den kompletterar SoLPUL och föreskrifter som har meddelats
i anslutning till den lagen.
15.5.5

Utlämnande av personuppgifter för behandling
för kvalitetsuppföljning

De föreslagna bestämmelserna gäller bara för sådan kvalitetsuppföljning som innebär att personuppgifter samlas in från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare. Det lär normalt vara den vårdinstans eller omsorgsgivare som av fullmäktige har pekats ut som personuppgiftsansvarig som samlar in personuppgifter från andra vårdinstanser eller
omsorgsgivare, som alltså lämnar ut personuppgifterna. Den person-
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uppgiftsansvarige kan emellertid ha anlitat ett personuppgiftsbiträde
som samlar in och i övrigt behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning.
Patientdatalagen innehåller tämligen detaljerade bestämmelser som
gäller vårdgivares behandling av personuppgifter. Som tillåtna ändamål räknas i 2 kap. 4 § patientdatalagen upp att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten (punkt 4), och
administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av
verksamheten (punkt 5). Dessa bestämmelser gäller emellertid bara
behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Med
”verksamheten” lär bara avses verksamhet inom hälso- och sjukvården. Personuppgifter får vidare också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning
(2 kap. 5 § PDL).
SoLPUL innehåller inte lika preciserade bestämmelser om ändamål för behandling av personuppgifter. En yttre ram ges i 6 §
SoLPUL. Enligt den bestämmelsen får personuppgifter behandlas
bara om behandlingen är nödvändig för att kunna utföra arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Personuppgifter får emellertid enligt
6 § andra stycket SoLPUL också behandlas för uppgiftsutlämnande
som föreskrivs i lag eller förordning. En mer detaljerad uppräkning
av för vilka ändamål en omsorgsgivare får behandla personuppgifter
finns i 12 § SoLPUF. Exempelvis får en kommunal nämnd, enligt
12 § 10 SoLPUF, behandla personuppgifter för tillsyn, uppföljning,
utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.
Mot bakgrund av formuleringen i 6 § SoLPUL, ”för att kunna utföra
arbetsuppgifter inom socialtjänsten”, lär bara avses verksamhet inom
socialtjänsten, inte verksamhet som inte innebär utförande av
arbetsuppgifter inom socialtjänsten.
Av 18 § SoLPUF framgår att privata omsorgsgivare får behandla
personuppgifter för administrationen av verksamheten. Med detta lär
avses verksamhet inom socialtjänsten. Det kan också noteras att ändamålen ”tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring” i 12 § 10
SoLPUF inte gäller för privata omsorgsgivare.
Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att personuppgifter
ska kunna lämnas ut för kvalitetsuppföljning från hälso- och sjukvården till socialtjänsten och vice versa och från privata omsorgsgivare till en annan omsorgsgivare eller vårdenhet. Därför bör det i
den nya lagen anges att personuppgifter utan hinder av patientdata-
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lagen och lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och anknytande föreskrifter får lämnas ut för att behandlas för
sådan kvalitetsuppföljning som är tillåten enligt lagen. Detta är en
sådan föreskrift om uppgiftsutlämnande som avses i 6 § andra stycket
SoLPUL respektive 2 kap. 5 § patientdatalagen. Den svenska rättsliga
grunden för behandlingen av personuppgifterna (dvs. utlämnandet för
kvalitetsuppföljning) finns alltså i den nya lagen. Observera att
bestämmelsen ger ett rättsligt stöd för att lämna ut personuppgifterna,
men medför inte någon skyldighet att lämna ut dessa. Den föreslagna
lagen ger endast en möjlighet att frivilligt lämna ut personuppgifter
för kvalitetsuppföljningen (se närmare i kap. 17).
Utredningen noterar att den föreslagna lagen kan komma att få
vissa konsekvenser i förhållande till SoLPUF. Det ingår emellertid
inte i utredningens uppdrag att föreslå ändringar i SoLPUF. Utredningen vill dock uppmärksamma regeringen på att det kan finnas
anledning att se över bestämmelserna i SoLPUF för att bättre anpassa
dem till den föreslagna lagen och överväga om möjligheterna till uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring bör göras mer enhetliga för
kommunala nämnder och privata verksamheter.
15.5.6

Sökbegrepp och sammanställningar av personuppgifter
i socialtjänstens verksamhet

Som nämnts gäller de föreslagna bestämmelserna bara för sådan kvalitetsuppföljning som innebär att personuppgifter samlas in från andra
vårdinstanser eller omsorgsgivare. Det innebär att den personuppgiftsansvariga vårdenheten eller omsorgsgivare, eller dennes personuppgiftsbiträde, måste försöka samla in personuppgifter från andra
vårdinstanser eller omsorgsgivare. De utlämnande vårdinstanserna och
omsorgsgivarna behöver för att kunna göra utlämnandet i de flesta fall
söka fram personuppgifterna och sammanställa dem inför utlämnandet. Då kan det behöva användas andra uppgifter än namn, personnummer och samordningsnummer. I den nuvarande regleringen av behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns det emellertid
restriktioner för just sammanställningar och sökningar.
I 7 a § SoLPUL finns en bestämmelse om sammanställningar av
personuppgifter. Bestämmelsen anger att i sammanställningar av personuppgifter får det som huvudregel inte tas in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.
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Undantag gäller bl.a. för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Sådana sammanställningar som görs för uppgiftsutlämnande för
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring som föreskrivs i lag eller
förordning (6 § andra stycket SoLPUL) får således innehålla exempelvis känsliga personuppgifter. Utredningen föreslår i avsnitt 15.5.5
en föreskrift om uppgiftsutlämnande för kvalitetsuppföljning.
SoLPUL innehåller inte någon bestämmelse om s.k. sökbegränsningar.27 Det finns dock sökbegränsningar i SoLPUF.
Av 15 § SoLPUF framgår att vid handläggning av ärenden och i
verksamhet som avses i 12 § 1–9 SoLPUF får en kommunal myndighet endast använda uppgifter om namn eller uppgifter om person-,
samordnings- eller ärendenummer som sökbegrepp vid sökning efter
uppgifter eller i samband med sammanställningar. Behandling av personuppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring regleras emellertid i 12 § 10 SoLPUF. För sådana ändamål får således även
andra uppgifter användas av en kommunal myndighet vid sökning
efter uppgifter och i samband med sammanställningar.
Enligt 20 § SoLPUF får i privat verksamhet endast uppgifter om
namn eller uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer
användas som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband
med sammanställningar. Regeringen bör enligt utredningens mening
överväga att komplettera den paragrafen med en bestämmelse om att
andra uppgifter dock får användas som sökbegrepp vid sökning och
sammanställning för att behandla personuppgifter för sådan kvalitetsuppföljning som är tillåten enligt den föreslagna lagen.
Sammanfattningsvis kan följande sägas. Själva uppgiftsutlämnandet för kvalitetsuppföljning får ske med stöd av den lagregel som
föreslås i avsnitt 15.5.5 och har därmed även uttryckligt stöd i 6 §
andra stycket SoLPUL. Bestämmelsen i 7 a § SoLPUL hindrar inte
att privata och offentliga omsorgsgivare gör sammanställningar med
bl.a. känsliga personuppgifter i syfte att kunna lämna ut uppgifter
för kvalitetsuppföljning. Bestämmelsen i 15 § SoLPUF hindrar inte
att offentliga omsorgsgivare använder alla slags sökbegrepp för att
kunna göra utlämnandet för kvalitetsuppföljning. Däremot hindras
privata omsorgsgivare av 20 § SoLPUF i dag från att använda alla
slags sökbegrepp för att kunna göra utlämnanden för kvalitetsupp-

27

Patientdatalagen innehåller en sökbegränsningsregel i 2 kap. 8 § som bl.a. anger att känsliga
personuppgifter inte får användas som sökbegrepp. Undantag görs dock för uppgifter om hälsa.
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följning, men utredningen anser att regeringen bör överväga att
ändra i sin förordning så att det blir tillåtet.
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Bestämmelser om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation

16.1

Tillämpningsområdet för sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation

Utredningens förslag: Bestämmelserna om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation får tillämpas på vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen (2008:355).
Bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får även tillämpas på socialtjänstens dokumentation
enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) avseende insatser
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Bestämmelserna får också tillämpas på dokumentation enligt 21 a § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det
gäller dock bara om dokumentationen förs för varje omsorgsmottagare för sig.
Med insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar avses insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som dels
beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen och lämnas
till äldre och personer med funktionsnedsättningar, dels beskrivs
i 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlagen samt insatser enligt 4 kap.
2 a § socialtjänstlagen och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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Vårdgivares behandling av personuppgifter

I 1 kap. 1 § patientdatalagen, förkortad PDL, anges att patientdatalagen ska tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter
inom hälso- och sjukvården. I 6 kap. samma lag finns bestämmelser
om sammanhållen journalföring som ger en vårdgivare möjlighet att
under vissa förutsättningar ha direktåtkomst till personuppgifter
som behandlas av andra vårdgivare och som behandlas för ändamål
som anges i 2 kap. 4 § 1 och 2 patientdatalagen. Som framgår av kapitel 15 föreslår utredningen att bestämmelserna som rör direktåtkomst genom sammanhållen journalföring respektive sammanhållen omsorgsdokumentation ska samlas i en och samma lag och
benämnas sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det framgår även av kapitel 15 att det inte är tanken att någon materiell ändring
ska ske av gällande bestämmelser om sammanhållen journalföring i
patientdatalagen utan att dessa bestämmelserna ska tillämpas som tidigare med samma materiella innehåll.1 Bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen bör alltså upphävas och ersättas
med bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det bör därför anges i den föreslagna lagen att bestämmelserna
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får tillämpas på
vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen.
Att detta gäller sådana personuppgifter som behandlas för ändamål
som anges i 2 kap. 4 § 1 och 2 patientdatalagen framgår av avsnitt 16.4.1.
16.1.2

Socialtjänstens behandling av personuppgifter

Avgränsning av tillämpningsområdet inom socialtjänsten
Socialtjänstens behandling av personuppgifter regleras av lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
(SoLPUL). Enligt direktiven ska utredningen se över möjligheten
att införa direktåtkomst, i likhet med den möjlighet som i dag ges
genom sammanhållen journalföring, mellan verksamheter som avser
1

En ändring görs dock i förhållande till regleringen i patientdatalagen när det gäller formen
för utlämnande, som ska kunna ske genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande,
se närmare utredningens beskrivning av detta i avsnitt 16.3. En ändring görs också rörande
möjligheten att ta del av barns personuppgifter, se avsnitt 16.6.3.
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äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt mellan
dessa verksamheter och hälso- och sjukvård.2 Sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation bör därför inte omfatta alla personuppgifter
som behandlas inom socialtjänsten utan endast de som behandlas i
verksamheter som rör äldre och funktionshindrade. Regleringen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation måste därför avgränsas i enlighet med detta. Tillämpningsområdet för bestämmelserna för socialtjänsten och hälso- och sjukvården kommer att se olika
ut när det gäller vilka personuppgifter som får behandlas i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Nedan redogör utredningen för hur avgränsningen av tillämpningsområdet för sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation inom socialtjänsten bör göras.
Dokumentation inom socialtjänsten
Bestämmelser om dokumentation inom socialtjänsten återfinns i
11 kap. 5 § socialtjänstlagen, förkortad SoL. I denna bestämmelse
anges att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Det anges även att dokumentationen ska utvisa beslut och
åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och
händelser av betydelse. I 21 a § lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) finns en bestämmelse med samma
innebörd. Dessa bestämmelser är även tillämpliga på enskild (privat)
verksamhet (7 kap. 3 § SoL och 23 c § LSS).
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)
om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL,
LVU, LVM och LSS finns bestämmelser som ska tillämpas vid
dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda
samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i
verksamhet som omfattas av dokumentationsskyldigheten enligt
11 kap. 5 § eller 7 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen eller 21 a §
eller 23 a § första stycket LSS. I dessa föreskrifter anges att handlingar som avser personer som är eller har varit aktuella för utredning
eller insats i en verksamhet ska hållas samman i personakter
(4 kap. 2 § SOSFS 2014:5). Med journal i socialtjänstens verksamhet
avses enligt samma föreskrifter den del av en personakt där anteck2

Dir. 2019:37 s. 13 f.
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ningar av betydelse för handläggning av ett ärende samt för genomförande och uppföljning av en insats görs i kronologisk ordning
(2 kap. 1 § SOSFS 2014:5). En personakt ska innehålla en journal
samt upprättade och inkomna handlingar av betydelse för handläggningen av ett ärende eller för genomförande eller uppföljning av
insatser (4 kap. 6 § SOSFS 2014:5). Det finns i dessa föreskrifter
också ett krav på att handlingar som upprättas och gäller enskilda ska
begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga,
väsentliga och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller
(4 kap. 1 § SOSFS 2014:5).
Dokumentationskraven avser alltså såväl dokumentation som
görs av den nämnd som handlägger ärenden och följer upp beslut om
insatser som dokumentation, som den som görs av privata och kommunala utförare vid genomförandet av de beslutade insatserna. Det
framstår därför enligt utredningens mening som naturligt att utgå från
det dokumentationskrav som redan finns i lag för de aktuella verksamheterna vid regleringen av vilka personuppgifter inom socialtjänsten som får behandlas enligt bestämmelserna om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.
Systemet med personakter innebär att all dokumentation om en
person samlas i en akt. Den sammanhållna omsorgsdokumentationen
ska enligt direktiven emellertid endast omfatta insatser för äldre och
personer med funktionsnedsättningar.3 Om en person har insatser
beviljade dels på grund av att personen är äldre eller har en funktionsnedsättning, dels på grund av något annat förhållande (exempelvis missbruk), kommer dokumentation om samtliga dessa insatser att
finnas i samma personakt om det är samma nämnd som ansvarar för
insatserna. Det finns då i personakten både dokumentation som får
ingå i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen och
dokumentation som inte får ingå. Enligt utredningens mening bör det
dock vara möjligt att även med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samla all dokumentation om en person i en personakt.
Detta förutsätter emellertid att personakten förs i elektronisk form
och att annan dokumentation än den som ingår i den sammanhållna
vård- och omsorgsdokumentationen inte görs tillgänglig för andra omsorgsgivare. Det bör kunna åstadkommas genom tekniska begränsningar.
3

Dir. 2019:37 s. 13 f.
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Tillämpningsområdet för omsorgsgivares behandling av personuppgifter inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation bör
därför anges omfatta viss avgränsad dokumentation. Hur denna dokumentation bör avgränsas från annan dokumentation inom socialtjänsten redogör utredningen för i kommande avsnitt.
Den dokumentation som omfattas av sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
Den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen inom socialtjänsten ska enligt utredningens direktiv omfatta individinriktade omsorgsverksamheter inom socialtjänsten som avser äldre personer, t.ex.
hemtjänst eller dagverksamhet för personer med demenssjukdom,
och personer med funktionsnedsättningar som har insatser enligt
socialtjänstlagen, t.ex. boendestöd och insatser enligt LSS. Verksamheter inom socialtjänstens område där det finns lagstiftning om tvång,
t.ex. vård till vuxna personer med missbruksproblem eller verksamheter riktade till barn och unga är uttryckligen exkluderade i direktiven, eftersom de anses vara olämpliga att hantera i ett system med
direktåtkomst då personen i de fall en utredning leder till en insats
med tvång inte själv kan välja om informationen ska exponeras för
andra delar av socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.4
Avsikten är alltså att verksamheter som ger individinriktade
insatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar ska
kunna delta i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det
är således dokumentation inom verksamheter som riktar sig till vissa
grupper av enskilda, dvs. äldre och personer med funktionsnedsättningar, som ska kunna ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Gemensamt för dessa verksamheter är att verksamheterna antingen bedömer behov av, eller ger, insatser till äldre och
personer med funktionsnedsättningar som de får på grund av behov
som uppstått till följd av hög ålder (dvs. är en äldre person) eller
funktionsnedsättning.
Äldre och personer med funktionsnedsättningar kan i många fall
få andra individinriktade insatser inom socialtjänsten än de insatser
som de får på grund av behov som uppstått till följd av hög ålder eller
funktionsnedsättning. Det kan exempelvis röra sig om insatser på
4

Dir. 2019:37 s. 14.
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grund av missbruk, utsatthet för våld i nära relation, skuldsättning,
behov av försörjningsstöd eller att utredning pågår på kommunens
familjerättsenhet på grund en vårdnadstvist. Dokumentation av
sådana insatser ska enligt direktiven inte ingå i sammanhållen vårdoch omsorgdokumentation. Med tanke på de integritetsrisker som
finns förknippade med direktåtkomst är det viktigt att tillämpningsområdet för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inom
socialtjänstens verksamhet tydligt avgränsas så att det inte finns
några tvivel om vilka personuppgifter som får behandlas enligt bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,
dvs. vilken omsorgsdokumentation det är som får ingå i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. När det gäller denna avgränsning gör utredningen följande överväganden.
Det finns ingen klar juridisk definition av vad som avses med
funktionsnedsättning. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs emellertid begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder som begrepp under utveckling och att funktionshinder härrör från samspel mellan personer
med funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande
i samhället på lika villkor som andra. Det finns i 5 kap. socialtjänstlagen under rubriken Särskilda bestämmelser för olika grupper med
underrubrik Människor med funktionshinder bestämmelser om att
socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska
eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra (5 kap.
7 §). I Socialstyrelsens termbank anges i sin tur att begreppet funktionshinder innebär en ”begränsning som en funktionsnedsättning
innebär för en person i relation till omgivningen” och att funktionsnedsättning innebär ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”. I LSS finns uppräknat vilka personer som
har rätt till stöd enligt lagen. Det framgår här att lagen ger rätt till
stöd för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom, eller med andra varaktiga fysiska eller
psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller
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service (1 § LSS). Det anges även vilka insatser som regionen respektive kommunen svarar för (2 § LSS).
När det gäller socialtjänstens verksamhet som avser äldre finns
det i 4 kap. 2 a § och 5 kap. socialtjänstlagen särskilda bestämmelser
om insatser för äldre. Socialtjänstlagen preciserar dock inte vad som
menas med äldre. Det ligger därför inom kommunernas befogenhet
att i sina riktlinjer för handläggning närmare precisera vilken ålder
som kan anses vara vägledande vid handläggningen av olika typer av
ärenden om ansökningar om hjälp och stöd till äldre personer.5
Det finns alltså ingen enhetlig definition av vad som avses med
vare sig äldre eller personer med funktionsnedsättningar. När det
gäller gruppen äldre framstår det enligt utredningens mening dessutom inte som lämpligt att i en lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning precisera vad som
menas med äldre, eftersom detta skulle kunna få påverkan på kommunernas befogenhet att tolka socialtjänstlagen och därmed deras
självbestämmande.
Bestämmelserna i LSS avser bara insatser för personer med funktionsnedsättningar. Som framgår ovan och i avsnitt 8.5 finns det
också i socialtjänstlagen bestämmelser som avser insatser för just
äldre eller personer med funktionsnedsättningar, 4 kap. 2 a § och
5 kap. 5 och 7 §§. Också 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen
innehåller bestämmelser om insatser, hemtjänst, dagverksamheter
eller annan liknande social tjänst för att underlätta för den enskilde
att bo hemma och att ha kontakt med andra, som ofta lämnas till
äldre och personer med funktionsnedsättningar på grund av behov
som uppstått till följd av hög ålder eller funktionsnedsättning. För
att uppnå en tydlig avgränsning av tillämpningsområdet för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation anser utredningen att avgränsningen bör utgå från dessa bestämmelser, dvs. de insatser som
beskrivs i bestämmelserna. På så sätt blir det tydligt att dokumentation som avser andra insatser inom socialtjänsten inte får ingå i den
sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Detta innebär
att sådan dokumentation som görs beträffande en omsorgsmottagare, som i och för sig är äldre eller har en funktionsnedsättning, av
en insats som beskrivs i andra bestämmelser inte får ingå i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Det får alltså inte
ingå dokumentation av exempelvis insatser som lämnas för behov på
5

Prop. 2017/18:106 s. 17.
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grund av att omsorgsmottagaren har ett missbruk, är utsatt för våld
i nära relation, är skuldsatt, inte kan försörja sig eller för att utredning
pågår på kommunens familjerättsenhet på grund en vårdnadstvist.
Om omsorgsgivaren i dokumentationen nämner att omsorgsmottagaren även får viss annan insats och denna uppgift kan antas ha
betydelse för omsorgsgivarens insatser för omsorgsmottagaren som
beskrivs i de uppräknade bestämmelserna, eller utredning om sådana
insatser (se avsnitt 16.7), är detta dock fråga om en sådan uppgift som
får ingå i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen.
En närmare beskrivning av de insatser som bör omfattas av
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation följer nedan.
Insatser för äldre
Som framgår av avsnitt 8.5 kan äldre enligt socialtjänstlagen få ett
antal insatser inom den individinriktade omsorgsverksamheten.
I 5 kap. 5 § socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om
biståndsinsatser för äldre personer i form av stöd och hjälp i hemmet
och annan lättåtkomlig service. Sådan hjälp ges oftast i form av hemtjänst, se mer om innebörden av hemtjänst i avsnitt 8.5.5. Det finns
även bestämmelser om särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Bestämmelserna binder inte kommunen att anordna en viss form av boende, utan kommunen kan anordna de boendeformer som är mest ändamålsenliga
med utgångspunkt i de lokala förhållandena.6 Begreppet särskilt
boende är inte närmare preciserat i lag utan är sedan den s.k. ädelreformen ett samlingsbegrepp för de former av boenden som tidigare benämndes servicehus eller servicelägenhet, ålderdomshem,
gruppboende och sjukhem.7 Även korttidsboende är en del i begreppet särskilt boende.8 Tanken är alltså att de särskilda boendena ska
kunna tillgodose varierande och särskilda behov av vård och omsorg
hos äldre. Utgångspunkten är att särskilt boende ska vara utformat
på ett sådant sätt att de äldres individuella behov av service, omvårdnad och tillsyn går att tillgodose dygnet runt. Vidare ska det särskilda
boendet erbjuda en god vård och omsorg som beaktar den äldre
personens behov av självbestämmande, integritet, trygghet och livs6
7
8

Prop. 1990/91:14 s. 42.
Prop. 1990/91:14 s. 38 ff.
SOU 2017:21 s. 214 med hänvisning till prop. 1990/91:14 s. 54 och prop. 2005/06:115. s. 79 ff.
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kvalitet samt möjliggöra kvarboende, dvs. att åldringen ska kunna bo
kvar i boendet tills livet är slut, och inte behöva flytta om behoven
av service och omvårdnad skiftar.9 Det finns även en bestämmelse
om s.k. biståndsbedömda trygghetsboenden, dvs. särskilda boendeformer för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet och
annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta
oönskad isolering. Bistånd till dessa insatser beviljas efter behovsprövning med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Insatser som
beskrivs i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen och som ges som bistånd enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen lämnas därför till äldre på grund av behov
som uppstått till följd av hög ålder och dokumentation av dessa
insatser bör därför omfattas av de föreslagna bestämmelserna om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
I direktiven nämns som exempel på individinriktad verksamhet
inom socialtjänsten dagverksamhet för personer med demenssjukdom som en del av de insatser till äldre som bör omfattas av möjligheten till sammanhållen omsorgsdokumentation.10 Äldre, liksom
övriga, som har behov av det, kan få stöd i att ha kontakt med andra
genom dagverksamheter eller annan liknande social tjänst enligt
3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen. Bistånd till de beskrivna
insatserna beviljas efter behovsprövning med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen. Inom dagverksamheter har dessutom kommunen
ansvaret för hälso- och sjukvård, exklusive läkarinsatser, precis som
i särskilda boendeformer (12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen,
[2017:30] förkortad HSL). Utredningen konstaterar härvid att vissa
insatser som beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen
lämnas till äldre. Bestämmelsen i 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen beskriver dock inte uteslutande insatser som riktar sig till
äldre på grund av behov som uppstått till följd av hög ålder (till
skillnad från bestämmelserna i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen) utan
insatserna som beskrivs i bestämmelsen kan lämnas även på grund av
behov som uppstått av andra skäl. Exempel på detta kan vara att en
enskild på grund av missbruk eller en olyckshändelse har behov av
hemtjänst för att kunna bo hemma och ha kontakt med andra.
Som utredningen redogjort för ovan är det enligt direktiven
dokumentation om vissa grupper av enskilda, dvs. äldre och personer
med funktionsnedsättningar, som ska kunna ingå i sammanhållen
9

SOU 2017:21 s. 214 f.
Dir. 2019 :37 s. 14.

10
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vård- och omsorgsdokumentation (se ovan under Den dokumentation som omfattas av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation). För att avgränsa så att endast dokumentation rörande äldre
omfattas av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, bör
endast dokumentation som görs vid insatser som beskrivs i 3 kap.
6 § första stycket socialtjänstlagen och som lämnas till äldre omfattas
av de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Avsikten är att respektive region och kommun
genom interna riktlinjer får avgöra när någon är äldre. Sådana insatser som lämnas till någon som inte anses som äldre enligt kommunens riktlinjer omfattas däremot inte. Alla insatser i form av hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst för att
underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med
andra som lämnas till äldre bör omfattas, även om insatsen inte lämnas på grund av behov till följd av hög ålder. Anledningen till detta
är att det annars skulle kunna uppstå situationer där dokumentation
om vissa delar av en beviljad hemtjänstinsats får ingå i sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation, medan dokumentation om andra
delar av insatsen inte får det, beroende på om insatsen lämnas på
grund av behov som uppstått till följd av hög ålder eller behov som
uppstått till följd av något annat, exempelvis en olyckshändelse.
Exempelvis skulle de delar av insatsen som lämnas på grund av
demens få ingå, medan de delar av insatsen som lämnas på grund av
att samma person brutit benet i samband med en bilolycka, inte
skulle få ingå.
Det finns även en möjlighet för socialnämnden att med stöd av
4 kap. 2 a § socialtjänstlagen erbjuda hemtjänst till äldre utan föregående behovsprövning. Syftet är att ge de kommuner som så önskar
möjlighet att bevilja äldre insatser inom äldreomsorg på ett enklare
sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande.11 I förarbetena till bestämmelsen uttalade regeringen att eftersom
det inte görs någon föregående behovsprövning, har kommunen att
förhålla sig till att den som ansöker om en sådan hemtjänstinsats
uppfyller de kriterier som kommunen har fastställt i sina riktlinjer
och att beslutet ska dokumenteras enligt bestämmelserna om dokumentation i 11 kap. 5 och 6 §§ och 7 kap. 3 § socialtjänstlagen.12
I bestämmelsen anges särskilt att kommunen ska följa upp insat11
12

Prop. 2017/18:106 s. 1.
Prop. 2017/18:106 s. 22.
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serna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet
enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen och värdegrunden i 5 kap. 4 §
socialtjänstlagen. Dokumentation av insatser som beviljats enligt
4 kap. 2 a § socialtjänstlagen lämnas därför på grund av behov som
uppstått till följd av hög ålder och bör därför också omfattas av den
föreslagna lagen.
Utredningen noterar att sådana insatser för äldre som tillhandahålls enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, den
s.k. befogenhetslagen, inte dokumenteras enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen, och omfattas därmed inte heller av de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Insatser för personer med funktionsnedsättningar
Som framgår av avsnitt 8.5, kan personer med funktionsnedsättningar enligt socialtjänstlagen få ett antal olika insatser från socialtjänsten inom den individinriktade omsorgsverksamheten. I 5 kap.
7 § socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser om biståndsinsatser för personer med funktionsnedsättningar i form av medverkan
till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på
ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
Exempel på sådana insatser är boendestöd och hemtjänst. Personer
som till följd av sådana svårigheter som nämnts behöver ett boende
med särskild service kan med stöd av denna bestämmelse också få
bistånd i form av särskilt boende. Bistånd till dessa insatser beviljas
efter behovsprövning med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Dokumentation som görs vid utförandet av insatser som beskrivs i 5 kap.
7 § socialtjänstlagen och som lämnas som bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen lämnas därför till personer med funktionsnedsättningar på grund av behov som uppstått till följd av funktionsnedsättning, och bör därför omfattas av de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Personer med funktionsnedsättningar har även rätt att få insatser
från region och kommun enligt LSS. Utredningens direktiv är utformade så att den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen
bör, utöver insatser enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättningar, även omfatta verksamheter som avser personer
med funktionsnedsättningar som har insatser enligt LSS.
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De insatser som lämnas enligt LSS är av olika karaktär, se avsnitt 8.5.6, och vissa av dem innebär, när den funktionshindrade är
ett barn, att personuppgifter beträffande vårdnadshavare antecknas i
barnets personakt. Detta kan gälla för insatsen rådgivning och annat
personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder (9 § 1 LSS). En sådan insats lämnas, som alla insatser enligt
9 § LSS, till den funktionshindrade, men kan och bör ofta utformas
som rådgivning och personligt stöd till hela familjen. Det kan också
vara fråga om stöd till exempelvis familjehemsföräldrar. 13 Detsamma
kan även sägas gälla korttidsvistelse utanför det egna hemmet
(9 § 6 LSS). Om dokumentation av dessa insatser ska ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, kan personuppgifter avseende vårdnadshavare och familjehemsföräldrar komma att antecknas
i barnets personakt och det är då (bara) barnet som kan motsätta sig
att uppgifterna ingår i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen anser dock att detta inte utgör något hinder mot
att dokumentation om insatser av detta slag ingår i sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. Motsvarande bedömning har
gjorts av utredningen i avsnitt 16.1.5 dvs. att dokumentation om
omsorgsmottagaren får innehålla personuppgifter om andra personer, t.ex. uppgifter om make eller annan närstående, om det är nödvändigt att dokumentera dessa uppgifter för att omsorgsgivaren ska
kunna ansvara för eller utföra insatser för omsorgsmottagaren.
Det är regionen som har ansvar för insatsen rådgivning och annat
personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder (9 § 1 LSS) och kommunen som har ansvar för att lämna de
övriga insatser som räknas upp i lagen (9 § 2–9 LSS). Detta innebär
att såväl kommunen som regionen har en skyldighet att dokumentera handläggningen av LSS-ärenden samt genomförande av beslut
om stödinsatser, vård och behandling enligt LSS. Regionens ansvar
för rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS är inte sådan
hälso- och sjukvård som omfattas av sammanhållen journalföring
enligt patientdatalagen (1 kap. 3 § PDL). Utredningen kan dock inte
se något hinder mot att dokumentation som görs av såväl kommunen som regionen ingår i den sammanhållna vård- och omsorgs13

Per-Anders Sunesson och Lars Lundgren, Nya sociallagarna, kommentaren till 9 § LSS,
JUNO version 2019-12-01.
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dokumentationen, varför utredningen föreslår att all dokumentation
enligt LSS ska omfattas av de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningens förslag
är alltså att alla insatser enligt LSS får ingå i sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
För personer med funktionsnedsättningar finns, liksom för äldre,
möjlighet till insats i form av hemtjänst, dagverksamhet eller annan
liknande social tjänst för att underlätta för den enskilde att bo
hemma och att ha kontakt med andra (3 kap. 6 § första stycket SoL).
Bistånd till insatser som beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen beviljas efter behovsprövning med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen. Utredningen konstaterar att de insatser som beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen ofta lämnas till personer med funktionsnedsättningar. Bestämmelsen i 3 kap. 6 § första
stycket socialtjänstlagen beskriver dock inte insatser som uteslutande riktar sig till personer med funktionsnedsättningar på grund
av behov som uppstått till följd av funktionsnedsättning (till skillnad
från bestämmelserna i 5 kap. 7 § socialtjänstlagen) utan insatserna
som beskrivs i bestämmelsen kan lämnas även på grund av behov
som uppstått av andra skäl. Exempel på detta kan vara att en enskild
på grund av missbruk eller en olyckshändelse har behov av insats för
att kunna bo hemma och ha kontakt med andra. Som utredningen
redogjort för ovan är det enligt direktiven dokumentation om vissa
grupper av enskilda, dvs. äldre och personer med funktionsnedsättningar, som ska kunna ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (se ovan under rubriken Den dokumentation som omfattas
av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation). För att avgränsa
så att endast dokumentation om personer med funktionsnedsättningar omfattas av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
bör endast dokumentation som görs vid insatser som beskrivs i
3 kap. 6 § socialtjänstlagen och som lämnas till personer med funktionsnedsättningar omfattas av de föreslagna bestämmelserna om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Avsikten är att
respektive region och kommun genom interna riktlinjer får avgöra
vad som är en funktionsnedsättning i detta avseende. Sådana insatser
som lämnas till någon som inte anses som en person med funktionsnedsättning enligt kommunens riktlinjer omfattas däremot
inte. Alla insatser i form av hemtjänst, dagverksamhet eller annan
liknande social tjänst för att underlätta för den enskilde att bo
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hemma och att ha kontakt med andra som lämnas till personer med
funktionsnedsättningar bör omfattas, även om insatsen inte lämnas
på grund av behov till följd av funktionsnedsättning. Anledningen
till detta är att det annars skulle kunna uppstå situationer där dokumentation om vissa delar av en beviljad hemtjänstinsats får ingå i
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation medan dokumentation om andra delar av insatsen inte får det beroende på om insatsen lämnas på grund av behov som uppstått till följd av att personen
har en funktionsnedsättning eller behov som uppstått till följd av
något annat, exempelvis en olyckshändelse. Exempelvis skulle de
delar av insatsen som lämnas på grund av att en person har en neuropsykiatrisk diagnos få ingå, medan de delar av insatsen som lämnas
på grund av att samma person brutit benet i samband med en bilolycka inte skulle få ingå.
Sammanfattande om insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar
Mot bakgrund av vad som framkommit ovan i detta avsnitt anser
utredningen att tillämpningsområdet för sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation bör avgränsas till att omfatta dokumentation avseende vissa insatser för äldre och personer med funktionshinder. Insatser som lämnas enligt LSS ska räknas till dessa insatser.
Dessutom ska dokumentation av insatser som beskrivs i 3 kap. 6 §
första stycket socialtjänstlagen och som lämnas till äldre och personer med funktionsnedsättningar samt insatser som beskrivs i 5 kap.
5 och 7 §§ socialtjänstlagen få ingå i den sammanhållna vård- och
omsorgsdokumentationen. Det kan exempelvis handla om bistånd
enligt socialtjänstlagen till 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,
ska få ingå i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen.
För att underlätta så att en sådan avgränsning ska fungera i praktiken
är det viktigt att det i socialtjänstens beslut om bistånd finns tydligt
angivet att dokumentation avseende insatsen kan ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, eftersom den är sådan som
avses respektive beskrivs i dessa bestämmelser och, när det gäller
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insatser som beskrivs i 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, även att insatsen
lämnas till någon som är äldre eller har funktionsnedsättning. På så
sätt blir det tydligt att dokumentation om denna insats får ingå i
systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.14
Detta kan innebära att rutiner och verksamhetsstöd för dokumentation kan behöva anpassas så att det tydligt framgår av beslutsdokumentationen om dokumentationen får ingå i sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
16.1.3

Definition av insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar

För att de föreslagna bestämmelserna inte ska bli för svårlästa har
utredningen gjort bedömningen att det behövs en gemensam benämning för de insatser som får dokumenteras genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Enligt utredningens mening framstår
benämningen ”insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar som lämplig”. Mot bakgrund av vad som framkommit i avsnitten ovan om vilka insatser en omsorgsmottagare kan få beviljade
för att omsorgsmottagaren är äldre eller har en funktionsnedsättning
bör den gemensamma benämningen insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar i lagen betyda insatser
1. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) som beskrivs i 3 kap.
6 § första stycket socialtjänstlagen och som lämnas till äldre och
personer med funktionsnedsättningar,
2. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 5 kap. 5 och 7 §§
socialtjänstlagen,
3. enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen, och
4. enligt LSS.

14

Jämför Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, där det anges att dokumentationen av ett beslut om bistånd till en insats ska innehålla uppgifter om vilket lagrum och
vilka skäl som ligger till grund för beslutet (5 kap. 14 §).
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Socialtjänst som inte omfattas av sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation

Definitionen av insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar innebär att dokumentation om insatser som beskrivs i
andra bestämmelser i socialtjänstlagen än de uppräknade inte får ingå i
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Vidare innebär
definitionen att bara dokumentation om insatser som lämnas till äldre
och personer med funktionsnedsättningar får ingå i sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. Exempelvis får inte dokumentation
om insatser som lämnas på grund av att omsorgsmottagaren eller närstående till omsorgsmottagaren har ett missbruk, att omsorgsmottagaren är utsatt för våld i nära relation, är skuldsatt, har behov av
försörjningsstöd eller förekommer i en utredning på kommunens
familjerättsenhet på grund en vårdnadstvist, vara tillgänglig genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Inte heller dokumentation avseende insatser som bygger på tvångslagstiftning får ingå
i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Alla insatser i form av hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst för att underlätta för den enskilde att bo hemma
och att ha kontakt med andra enligt 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen, som lämnas till äldre eller personer med funktionsnedsättningar, bör alltså omfattas. Anledningen till kravet på att
insatsen ska lämnas till äldre och personer med funktionsnedsättningar är att 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen inte beskriver
insatser som uteslutande riktar sig till äldre (som bestämmelserna i
4 kap. 2 a § och 5 kap. 5 § socialtjänstlagen) eller uteslutande till
personer med funktionsnedsättningar (som bestämmelsen i 5 kap.
7 § socialtjänstlagen och LSS) utan insatserna som beskrivs i bestämmelsen kan lämnas även av andra skäl än behov som uppstått till
följd av hög ålder eller funktionsnedsättning. Exempel på detta kan
vara att någon på grund av missbruk eller en olyckshändelse har
behov av insatser för att kunna bo hemma och ha kontakt med andra.
Turbundna resor, dvs. resor till och från dagverksamhet och korttidstillsyn omfattas dock inte.15
Om det för att ansvara för eller utföra insatser som räknas som
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar enligt
15

Jfr RÅ 1996 ref. 45 vari fastslogs att 9§ 10 LSS inte anses innefatta dagliga resor till och från
det dagcenter där verksamheten bedrivs.
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avsnitt 16.1.3 (eller administration eller dokumentation av sådana
insatser), är nödvändigt att nämna att omsorgsmottagaren även får
viss annan insats, är detta dock fråga om en sådan uppgift som får
ingå i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen.
16.1.5

Dokumentationen ska föras för varje omsorgsmottagare
för sig

När det gäller de verksamheter inom socialtjänsten som rör äldre och
personer med funktionsnedsättningar gäller enligt Socialstyrelsens
föreskrifter huvudregeln att en personakt endast ska avse en person.
Det finns dock gällande vissa andra typer av ärenden en möjlighet
att låta en personakt avse flera personer i samma familj. Detta gäller
emellertid endast ärenden om ansökan om ekonomiskt bistånd, utredning gällande internationell adoption, utredning av ett tänkbart
familjehem och gemensam ansökan om medgivande att ta emot ett
barn för stadigvarande vård och fostran. Motsvarande reglering finns
inte för sammanhållen journalföring, eftersom det i patientdatalagen
anges att det ska föras en patientjournal för varje patient och att en
patientjournal inte får vara gemensam för flera patienter (3 kap. 1 §
PDL).
Det kan naturligtvis uppfattas som oroande för en person att
uppgifter om honom eller henne kan bli tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation på grund av att de förekommer i dokumentation som rör en annan person, en omsorgsmottagare.
Mot denna bakgrund anser utredningen, trots att huvudregeln
enligt myndighetsföreskrifter är att en personakt endast ska avse en
person, att det direkt av lagen bör framgå att möjlighet till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation endast finns om dokumentationen förs för varje omsorgsmottagare för sig, dvs. i sak samma
regel som finns för journalföring inom hälso- och sjukvården. Detta
innebär att den dokumentation som finns i den sammanhållna vårdoch omsorgsdokumentationen om en omsorgsmottagare ska avse
just en person, dvs. den omsorgsmottagare som fått eller får insatser.
Dokumentationen om omsorgsmottagaren kan dock innehålla personuppgifter om andra personer än omsorgsmottagaren, t.ex. uppgifter om make eller annan närstående, om det är nödvändigt att
dokumentera dessa uppgifter för att omsorgsgivaren ska kunna an375
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svara för eller utföra insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller administrera sådana insatser. Det finns enligt
utredningens mening inget hinder mot att sådana uppgifter omfattas
av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Någon sådan
begränsning finns inte heller i dag inom sammanhållen journalföring.
I 7 a § SoLPUL finns ett förbud mot att i sammanställningar av
personuppgifter ta in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt
om ömtåliga personliga förhållanden. Bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär dock endast att en
omsorgsgivares personakt i fråga om insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar för en person får föras elektroniskt och
delas med andra omsorgsgivare. Det är alltså fråga om bestämmelser
som gäller en del av en personakt för en person och inte fråga om en
sådan sammanställning av personuppgifter som avses i 7 a § SoLPUL.
16.1.6

Omsorgsmottagare och patient

Utredningen föreslår att sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska få tillämpas på vårdgivares, och i vissa fall även socialtjänstens behandling av personuppgifter. Eftersom socialtjänst och
hälso- och sjukvård är två olika typer av verksamhet, som styrs av
olika regler om bl.a. sekretess och personuppgiftshantering, anser
utredningen att regelverket blir tydligare och mer lättillämpat om
regelverket använder olika beteckningar för den vars personuppgifter behandlas inom socialtjänst respektive hälso- och sjukvård.
I regelverket om sammanhållen journalföring i 6 kap. patientdatalagen benämns den vars personuppgifter behandlas för patient. Som
tidigare nämnts i avsnitt 16.1.1 är inte tanken att någon materiell
ändring ska ske av gällande bestämmelser om sammanhållen journalföring i patientdatalagen utan att dessa bestämmelser i princip ska
tillämpas som tidigare med samma materiella innehåll.16 Med hänsyn
till detta anser utredningen att begreppet patient även bör användas
i bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Begreppet patient finns emellertid inte definierat i vare sig
patientdatalagen eller hälso- och sjukvårdslagen. Socialstyrelsens har
16

En ändring görs dock i förhållande till regleringen i patientdatalagen när det gäller formen
för utlämnande, som ska kunna ske genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande,
se närmare utredningens beskrivning av detta i avsnitt 16.3. En ändring görs också rörande
möjligheten att ta del av barns personuppgifter, se avsnitt 16.6.3.
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en termbank som innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen i termbanken har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till regioner, kommuner, privata vårdgivare,
myndigheter och andra organisationer. I Socialstyrelsens termbank
anges begreppet patient ha innebörden person som erhåller eller är
registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård. Utredningen anser därför att det är lämpligt att utgå från denna definition i den föreslagna
lagen. Därför bör patient i den föreslagna lagen definieras som en
person som fått, får eller är registrerad för att få hälso- och sjukvård.
Nästa fråga är hur den som fått eller får omsorg bör benämnas i
bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Mot bakgrund av de behov som beskrivits i avsnitt 12.2 och 13.2
gör utredningen bedömningen att det finns behov av utbyte av vårdoch omsorgsdokumentation inom socialtjänsten rörande såväl personer som redan fått beslut om insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar som personer som får behovet av sådana
insatser bedömda.
För att de föreslagna bestämmelserna inte ska bli för svårlästa har
utredningen gjort bedömningen att det behövs en gemensam benämning för den person inom socialtjänsten vars personuppgifter får
behandlas enligt bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En sådan benämning är enligt utredningens
mening nödvändig även om en särskild benämning av vissa skulle
kunna uppfattas som stigmatiserande eller otidsenlig. Det är därför
viktigt att betona att avsikten med en särskild benämning endast är att
beskriva den person vars personuppgifter behandlas inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Benämningen är alltså bara
avsedd att användas i den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning och vid tillämpning
av denna, och inte i stort inom socialtjänsten. Någon benämning som
motsvarar patient som skulle kunna användas i den föreslagna lagen
finns inte i SoLPUL, där används endast benämningen registrerad
person (se 6 § tredje stycket). Inte heller i socialtjänstlagen finns
någon benämning som motsvarar patient, på flera ställen används
dock benämningen enskilda (se bl.a. 3 kap. 1 §). Inget av dessa två
begrepp är dock enligt utredningens mening lämpligt som gemensam benämning i fråga om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En patient är också en enskild respektive en registrerad
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person och tanken är ju att man i den föreslagna lagen ska kunna
skilja mellan patienter och andra. Den enskilde kan föra tankarna till
enskild (privat) verksamhet och enskild såsom även ett (privat)
företag (till skillnad från något offentligt/allmänt). Utredningen har
övervägt att använda ordet brukare, som i Socialstyrelsens termbank
definieras som ”person som får, eller som är föremål för en utredning
om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten”.
Med hänsyn till att sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
inte ska gälla för alla brukare, utan endast de brukare som fått eller
får insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar är det
enligt utredningens mening inte heller lämpligt att använda begreppet
brukare. En sådan användning skulle kunna medföra osäkerhet kring
avgränsningen av tillämpningsområdet för sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation inom socialtjänsten.
Mot denna bakgrund har utredningen kommit fram till att en ny
benämning behövs och att omsorgsmottagare framstår som lämpligt.
Omsorgsmottagare passar väl ihop med begreppet omsorgsgivare,
som enligt avsnitt 16.2.4 ska användas för att i lagen beteckna 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). Begreppet omsorgsmottagare är inte heller definierat i Socialstyrelsens termbank och enligt vad utredningen känner
till används det inte heller på ett sådant sätt inom området för omsorg, vård och hälsa att det finns risk för sammanblandning eller
otydlighet. I den föreslagna lagen bör därför uttrycket omsorgsmottagare ha betydelsen person som fått eller får insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar, eller som fått eller får behovet av sådana insatser bedömda (se avsnitt 16.1.3 om definitionen av
uttrycket insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar). Att inte det kortare uttrycket omsorgstagare använts beror
på att det kan förväxlas med någon som tar omsorg om någon annan.
16.1.7

Det är frivilligt att använda lagens bestämmelser
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Utredningen har uppfattat direktiven så att ingen ska tvingas att göra
vård- och omsorgsdokumentation tillgänglig i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I likhet med vad som
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i dag gäller för sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården bör det därför vara frivilligt att inrätta eller ansluta sig till ett
system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Detta
framgår av att det i de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation anges när den får (men inte
måste) tillämpas, se avsnitt 16.3 och 16.4. Den föreslagna lagen hindrar givetvis inte att någon genom avtal förpliktar sig att använda
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
16.1.8

Övriga definitioner

Som framgår av avsnitt 16.1.1 bör bestämmelserna om sammanhållen
journalföring i patientdatalagen upphävas och ersättas med bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation avses ett elektroniskt
system, som gör det möjligt för en vård- eller omsorgsgivare att ge
eller få tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter hos andra vård- eller omsorgsgivare, se mer
om detta i avsnitt 16.3.
Med vårdgivare avses i patientdatalagen statlig myndighet, region
och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten,
regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvård (privat vårdgivare) (1 kap. 3 §). Eftersom bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska få
tillämpas på vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen, anser utredningen att samma definition bör finnas även i
den föreslagna lagen.
Även den definition av hälso- och sjukvård som finns i patientdatalagen bör tas in i den föreslagna lagen. Det ska noteras att denna
definition innehåller en hänvisning till den upphävda lagen (1944:133)
om kastrering. När denna lag upphävdes uttalades i förarbetena att
detta föranledde följdändringar i bl.a. patientdatalagen innebärande
att hänvisningen till kastreringslagen ändrades till en hänvisning till
”den upphävda” kastreringslagen. Skälet till var att bestämmelser i
patientdatalagen om exempelvis hantering och bevarande av journalhandlingar som förts i verksamhet enligt kastreringslagen, även efter
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lagens upphävande borde gälla.17 Utredningen bedömer att sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan innebära hantering av
personuppgifter i verksamhet som avses i kastreringslagen och anser
därför att hänvisningen till ”den upphävda” kastreringslagen ska
finnas med i den aktuella definitionen.
För definition av begreppet omsorgsgivare, se avsnitt 16.2.

16.2

Innebörden av begreppet omsorgsgivare

Utredningens förslag: Verksamheter inom socialtjänsten som
får ha tillgång till sammanhållen vård och omsorgsdokumentation ska benämnas omsorgsgivare. Omsorgsgivare är den myndighet som har ansvar för eller utför insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar enligt definitionen som
beskrivs i avsnitt 16.1.3 (offentlig omsorgsgivare). Som omsorgsgivare anses också juridisk person eller enskild näringsidkare som
utför sådana insatser (privat omsorgsgivare).

16.2.1

Inledning

Utredningen har i avsnitt 16.1 föreslagit att bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får tillämpas på vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen och på
socialtjänstens behandling av personuppgifter enligt SoLPUL för
dokumentation avseende sådana insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar enligt definitionen som beskrivs i avsnitt
16.1.3. Frågan är då vem inom socialtjänsten som bör ha möjlighet att
ge och få tillgång till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Av de kontakter med företrädare för socialtjänsten som
utredningen haft har det framkommit att det finns behov av tillgång
till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation såväl för den som
ansvarar för insatserna som för den som utför sådana insatser.

17

Prop. 2011/12:142 s. 65
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Den som ansvarar för insatser inom socialtjänsten

Utredningens uppdrag är att se över möjligheterna att införa direktåtkomst, liknande den möjlighet som i dag ges genom sammanhållen
journalföring inom hälso- och sjukvården, dels mellan socialtjänstens verksamheter i vissa delar och verksamheter enligt LSS, dels
mellan dessa verksamheter och hälso- och sjukvården. En del av
socialtjänstens verksamhet i detta avseende innebär att se till att den
enskilde får de insatser som den enskilde har rätt till, dvs. att insatserna genomförs. En annan viktig del av denna verksamhet består av
att handlägga och besluta i ärenden om insatser och följa upp besluten om insatser, dvs. att ansvara för insatser. Detta arbete ankommer
på den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer i
respektive kommun (se 2 kap. 4 § SoL och 22 § LSS). Regioner och
kommuner kan också besluta att dessa arbetsuppgifter ska ankomma
på en gemensam nämnd, se lagen (2003:192) om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsområdet och 9 kap. 21 § kommunallagen
(2017:725).
Genom sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården
får en vårdgivare, under vissa särskilda förutsättningar, ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare. Som
vårdgivare anses statlig myndighet, region och kommun i fråga om
sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (s.k. offentlig vårdgivare) samt annan juridisk
person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård
(s.k. privat vårdgivare). Detta innebär att direktåtkomst möjliggörs
för såväl offentliga vårdgivare som privata vårdgivare. Eftersom utredningen har i uppdrag att se över om det finns möjlighet att införa liknande direktåtkomst som finns genom sammanhållen journalföring,
ska utredningen även utreda möjligheterna att införa direktåtkomst
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inte bara för
de som utför insatser inom verksamheterna utan även för den myndighet som har ansvar för insatserna, dvs. kommunernas nämnder.
Som framgått av avsnitt 12.2.2 har nämnden ett stort behov av
tillgång till utförarnas dokumentation för att kunna följa upp insatsbesluten så att det lagstadgade kravet på god kvalitet uppfylls. Enligt
3 kap. 3 § socialtjänstlagen ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Därmed åligger det också
nämnden att följa upp att den enskilde får den beviljade insatsen
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utförd enligt nämndens beslut och gällande författningar. Det är
alltid den beslutande nämnden som har ansvaret för att den enskilde
verkligen får det bistånd som har beviljats, oavsett om det är den
beslutande nämnden själv, en annan nämnd eller en privat utförare
som verkställer (utför) den beslutade insatsen. Med detta ansvar följer
självklart en skyldighet att dokumentera att beslutet har verkställts
samt att följa upp den beviljade insatsen.18 Detta gör kommunen
genom att biståndshandläggaren tar del av den dokumentation som
utföraren är skyldig att göra om sina insatser. Av denna dokumentation ska det enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med
stöd av SoL, LVU, LVM och LSS bl.a. framgå vilka åtgärder som
utföraren vidtagit för att den enskilde ska få den beviljade insatsen
utförd, om det har tillkommit omständigheter eller inträffat händelser som har medfört att insatsen helt eller delvis inte har kunnat
genomföras som planerat och om den enskilde har framfört några
klagomål till utföraren på genomförandet av insatsen.
Nämndens biståndshandläggare behöver ha tillgång till utförarnas
dokumentation för att snabbt kunna upptäcka om ett uppdrag bör
justeras när en omsorgsmottagares situation förändras. Att det behövs
illustreras tydligt av att det finns exempel på kommuner som har
försökt lösa behovet av att följa upp och dokumentera beslutade insatser genom att socialnämnden fått direktåtkomst till vissa sekretesskyddade personuppgifter hos en privat utförare. Datainspektionen förelade dock i ett fall kommunen att upphöra med denna
behandling av personuppgifter med hänvisning till att sådan direktåtkomst inte var tillåten på grund av sekretessbestämmelser och dataskyddslagstiftning.19
Olika kommunala nämnder kan även i andra fall ha behov av varandras dokumentation. Som exempel kan nämnas fall då den organisatoriska uppdelningen är uppbyggd efter olika ämnesområden
inom socialtjänsten så att ansvaret för äldreomsorg respektive stöd
till personer med funktionsnedsättningar är placerat på olika nämnder. Då kan behov uppstå av att de båda nämnderna på ett enkelt sätt
får tillgång till dokumentation avseende en viss individ som har
insatser från båda nämnderna.

18
19

Prop. 2005/06:115 s. 118, jfr prop. 2009/10:131 s. 27.
Datainspektionens beslut 2011-12-07, dnr 876-2010.
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Av avsnitt 13.2 framgår att nämnden även kan ha behov av uppgifter från hälso- och sjukvården och vice versa. Som exempel på det
förstnämnda kan nämnas information om egenvårdsbedömning som
hälso- och sjukvården gjort, vilka diagnoser som omsorgsmottagaren har som påverkar omvårdnaden och bedömningen av patientens vårdbehov (t.ex. demens, funktionsvariationer eller epilepsi).
Även information om rehabiliteringsinsatser och hälso- och sjukvårdens bedömning av den allmänna dagliga livsföringen (ADL) och
andra funktionsbedömningar är viktiga för biståndshandläggare och
LSS-handläggare att ha kännedom om. Som exempel på en situation
när hälso- och sjukvården har behov av uppgifter från socialtjänsten
kan nämnas att när en patient ska flytta in på ett särskilt boende
behöver den kommunala hälso- och sjukvården få information om
patienten i förväg för att inte insatser ska fördröjas.
I de allra flesta fall är det endast biståndshandläggaren som har
behov av denna elektroniska tillgång i de ärende som handläggaren
är ansvarig för, och sådan behörighet borde vara förhållandevis enkel
att avgränsa i praktiken. Mot denna bakgrund anser utredningen att
även nämnderna som har till arbetsuppgift att handlägga ärenden om
insatser och följa upp beslut om insatser bör ha möjlighet att få och
ge tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande
till personuppgifter som behandlas av hälso- och sjukvården eller utförare inom socialtjänsten, om det behövs för att handlägga ärenden
om insatser och följa upp beslut om insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar.
Sammanfattningsvis anser utredningen att den myndighet dvs.
den nämnd som, enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen, 22 § LSS, 9 kap.
21 § kommunallagen eller lagen om gemensam nämnd inom vårdoch omsorgsområdet, handlägger och beslutar i ett ärende om en
insats för äldre eller personer med funktionsnedsättningar bör omfattas av de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
16.2.3

Den som utför insatser inom socialtjänsten

En individ kan få socialtjänstinsatser utförda av olika utförare, såväl
privata som kommunala. Det är upp till den nämnd som beslutat om
en viss insats att avgöra om insatsen ska tillhandahållas av en kom-
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munal nämnd, eller genom en juridisk person eller enskild näringsidkare, genom att upphandla en privat utförare eller inrätta ett valfrihetssystem när det är tillämpligt. I Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet
som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS definieras utförare
som nämnd eller enskild verksamhet som genomför en beslutad
insats. Av samma föreskrifter framgår även att det av dokumentation
hos den beslutande nämnden ska framgå vilken utförare som ska
genomföra insatsen (5 kap. 19 §). Även utförarna har en dokumentationsskyldighet vid utförandet av de insatser som de har i uppdrag
att utföra.
Som utredningen konstaterat i avsnitt 12.2.3 finns det, för att
kunna ge omsorgsmottagaren insatser av god kvalitet, ett stort
behov för utförarna av att utbyta uppgifter på ett effektivt och säkert
sätt när olika utförare av insatser arbetar sida vid sida. Inom systemet
med sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården har
privata vårdgivare (dvs. privata utförare av vård) samma möjlighet
att få direktåtkomst till personuppgifter hos sjukvårdshuvudmannen
som sjukvårdshuvudmannen har att få direktåtkomst till personuppgifter hos den privata vårdgivaren. Frågan är om en liknande
möjlighet är lämplig för socialtjänsten inom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
För att beslutade insatser ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt görs ett informationsutbyte mellan den kommunala nämnd
som fattat beslut om insatsen och den utförare som ska genomföra
beslutet. Nämndens uppdrag till en utförare ska dokumenteras och
dokumentationen ska bl.a. innehålla uppgifter om vilken bedömning
som nämnden har gjort av den enskildes behov, vad som ingår i uppdraget, vilket eller vilka mål som gäller för insatsen och former för
uppföljning i det enskilda fallet (5 kap. 22 § SOSFS 2014:5). Utföraren ska sedan i sin tur dokumentera dessa uppgifter (6 kap. 1 §
SOSFS 2014:5). Det finns alltså dokumentation hos den ansvariga
nämnden som utföraren behöver.
Av avsnitt 13.2 framgår att utförare även kan ha behov av uppgifter från hälso- och sjukvården och vice versa. Ett exempel på det
förstnämnda är att omsorgsmottagare i många fall behöver hjälp med
att genomföra åtgärder som ordinerats av hälso- och sjukvårdspersonal och som finns i omsorgsmottagarens hälso- och sjukvårdsjournal, tex. information om kostrestriktioner och ordination av motion.
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Som exempel på en situation när hälso- och sjukvården har behov av
uppgifter från utförare kan nämnas för att följa upp de åtgärder som
ordinerats för att se om åtgärderna genomförts enligt ordinationen.
Gemensamt för dessa olika behov är dock att utföraren eller vårdgivaren inte har behov att ta del av all information om omsorgsmottagaren. Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär
emellertid endast en möjlighet för den ansvariga nämnden, utföraren
eller vårdgivaren att tillåta tillgång genom direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande till sin dokumentation. Den ansvariga nämnden, utföraren eller vårdgivaren avgör alltså i det enskilda fallet om
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande ska vara möjligt
inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och vilken
dokumentation som ska vara tillgänglig. Mot denna bakgrund anser
utredningen att utförare bör ha möjlighet att få och ge tillgång
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till personuppgifter som behandlas av nämnd eller vårdgivare, om det behövs för att utföra insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
Sammanfattningsvis anser utredningen att den utförare, dvs. den
myndighet eller juridiska person eller enskilda näringsidkare som
enligt nämndens dokumentation ska utföra en insats för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar, bör omfattas av de föreslagna
bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
16.2.4

Omsorgsgivare – en gemensam benämning

Som framgått ovan har utredningen kommit fram till att såväl den
myndighet som ansvarar för insatsen, dvs. nämnden, som den som
utför den beslutade insatsen, dvs. en kommunal eller privat utförare,
bör ha möjlighet att få och ge tillgång genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande till personuppgifter i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. För att de föreslagna bestämmelserna inte ska bli för svårlästa har utredningen gjort
bedömningen att det behövs en gemensam benämning för de som
har möjlighet till tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till uppgifter inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
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I regelverket om sammanhållen journalföring i 6 kap. patientdatalagen benämns de som har möjlighet till direktåtkomst vårdgivare,
genom att man anger att en vårdgivare får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare. Vårdgivare definieras
i 1 kap. 3 § patientdatalagen som statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen
eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare). Begreppet vårdgivare förekommer även i
hälso- och sjukvårdslagen, där begreppet definieras som statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (2 kap. 3 §).
Någon motsvarande benämning finns inte i SoLPUL som skulle
kunna användas i den föreslagna lagen, där används endast benämningen socialtjänsten som definieras som ett stort antal vitt skilda verksamheter (se 2 §). I socialtjänstlagen finns inte heller någon benämning som motsvarar vårdgivare, det anges t.ex. i 11 kap. 5 § bara att
handläggning ska dokumenteras och inte av vem.
Mot denna bakgrund har utredningen kommit fram till att ett nytt
begrepp behövs och att begreppet omsorgsgivare framstår som lämpligt. Omsorgsgivare påminner mycket om begreppet vårdgivare som
används i regelverket om sammanhållen journalföring, vilket den nya
regleringen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är
avsedd att efterlikna. Begreppet omsorgsgivare är inte definierat i
Socialstyrelsens termbank och enligt vad utredningen känner till används det inte heller på ett sådant sätt inom området för omsorg, vård
och hälsa att det finns risk för sammanblandning eller otydlighet.
I den föreslagna lagen bör därför uttrycket omsorgsgivare ha betydelsen 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).
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Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
ska omfatta även annat elektroniskt utlämnande
än direktåtkomst

Utredningens förslag: Vård- och omsorgsgivare kan genom ett
elektroniskt system – under vissa förutsättningar – ge eller få tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till
personuppgifter om insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar och vårddokumentation hos andra vård- och
omsorgsgivare.

16.3.1

Möjlighet till direktåtkomst

Såsom framgår av kapitel 12 är utredningens bedömning att det bör
införas en möjlighet till direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande mellan verksamheter inom socialtjänsten som avser insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar och att det
är lämpligt att utgå från bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård vid utformningen
av ett motsvarande system för socialtjänsten. Av kapitel 13 framgår
vidare att utredningen anser att en sådan möjlighet till direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande bör införas även mellan
socialtjänstens verksamheter för insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvården. Av kapitel 15
framgår att regleringen av detta bör samlas i en gemensam lag som
bestämmelserna om sammanhållen journalföring bör flyttas över till,
och att systemet för detta bör kallas sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Möjligheten för vårdgivare att ta del av uppgifter om patienter hos andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring kvarstår alltså oförändrad, men utökas med möjligheten
för vårdgivare att ta del av uppgifter hos omsorgsgivare samt för omsorgsgivare med möjligheten att ta del av uppgifter hos vårdgivare
och andra omsorgsgivare.
Förslaget handlar alltså om en reglering som tillåter ett eller flera
system för att göra vård- och omsorgsdokumentation åtkomlig över
vårdgivar- och omsorgsgivargränser genom den elektroniska utlämnandeformen direktåtkomst. I den föreslagna lagen avses med direktåtkomst detsamma som enligt patientdatalagen. I förarbetena till pati-
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entdatalagen används begreppet direktåtkomst för att beskriva en viss
form av elektroniskt utlämnande när den som är ansvarig för informationen inte har kontroll över vilka uppgifter som en mottagare vid
ett visst tillfälle tar del av – automatiserad tillgång – och att mottagaren
av informationen inte kan påverka innehållet i det informationssystem
eller register som informationen lämnas ut från.20
Precis som vid sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården ska mottagaren ha möjlighet att ta del av innehållet i t.ex. en
elektronisk handling utan att för den skull kunna ändra i eller tillföra
ny information till de uppgifter som utlämnaren ansvarar för.
Vård- och omsorgsgivarna får själva bestämma hur systemen ska
byggas upp och vilka som ska ansluta sig till dem. Den reglering av
förutsättningar för direktåtkomsten som föreslås kommer dock att
innebära vissa krav på systemen. Med det avses att systemen tekniskt
och organisatoriskt måste utformas och anpassas så att dessa krav
kan uppfyllas.21 Det bästa vore förmodligen om det bara fanns ett
enda system som alla vård- och omsorgsgivare kunde ansluta sig till,
men bl.a. respekten för den kommunala självstyrelsen har föranlett
slutsatsen att vård- och omsorgsgivarna själva bör få bedöma detta.
16.3.2

Annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst

I bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen
är enbart tillgång genom direktåtkomst reglerad. Utredningen anser
dock att det finns anledning att överväga att inte begränsa den elektroniska tillgången inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation till endast direktåtkomst. Det bör övervägas om det finns skäl
att möjliggöra även annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst i
systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Som beskrivs i avsnitten 12.3.3 och 12.3.4 är direktåtkomst förknippad med särskilda integritetsrisker. Vidare kan konstateras att
personuppgifter om insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ofta är
av integritetskänslig karaktär och att stark sekretess som regel gäller
för sådana personuppgifter. Det finns därmed anledning att vara
restriktiv med möjligheten till direktåtkomst till personuppgifter
20
21

Prop. 2007/08:126 s. 106.
Prop. 2007/08:126 s. 106.
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mellan olika aktörer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Det kan finnas situationer då det är mer lämpligt och proportionerligt att använda en annan form av elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Det vore olyckligt om det i sådana fall uppstår tveksamhet
om det är möjligt att lämna ut uppgifter genom annat elektroniskt
utlämnande än direktåtkomst i systemet med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Enligt rättspraxis framstår vidare skillnaden mellan direktåtkomst och en elektronisk fråga-svar-funktion i
praktiken inte vara stor, se avsnitt 12.3.6. Om ett system är utformat
som en elektronisk fråga-svar-funktion, trots att bara direktåtkomst
är tillåten, skulle det kunna leda till oönskade konsekvenser, såsom att
användarna begår tystnadspliktsbrott. Om den mest integritetskänsliga formen av elektroniskt utlämnande (direktåtkomst) tillåts, finns
det från integritetsskyddssynpunkt inte skäl att förbjuda andra former av elektroniskt utlämnande som uppfyller nödvändiga krav på
t.ex. säkerhet och integritetsskydd. Det är därför enligt utredningens mening inte lämpligt att utforma regleringen på ett sådant sätt
den låser fast det elektroniska utlämnandet i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation till att ske genom just
direktåtkomst.
Inom socialtjänstens verksamhet innebär utredningens förslag om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation att en omsorgsgivare, som är ansluten till ett system med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, får bereda sig tillgång till uppgifter som en
vårdgivare eller annan omsorgsgivare gjort tillgängliga i systemet bara
om vissa krav är uppfyllda. Enligt dessa krav ska omsorgsmottagaren
samtycka till detta, uppgifterna ska röra en omsorgsmottagare som får
omsorgsgivarens insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller vara föremål för en utredning om att få sådana insatser
från omsorgsgivaren och uppgifterna ska antas kunna ha betydelse för
omsorgsgivarens insatser för omsorgsmottagaren (se avsnitt 16.7).
Genom att tillåta även annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ges inom socialtjänsten en struktur även för användningen av
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. De föreslagna integritetsstärkande åtgärderna gäller då för allt elektroniskt utlämnande
som sker inom systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
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När det gäller socialtjänstens verksamhet kan mot detta invändas
att genom att likställa de båda formerna av utlämnande och kräva
samma struktur för dem riskerar man att göra kraven för annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst strängare än vad de behöver
vara, och därmed informationsutbytet mer komplicerat än nödvändigt. I detta sammanhang ska uppmärksammas att inte vare sig
SoLPUL eller SoLPUF innehåller några särskilda regler om hur
utlämnande får ske, till skillnad från patientdatalagen som anger att
utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter endast är
tillåten i den utsträckning som anges i lag eller förordning (5 kap.
4 §). Utredningens förslag om en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär dock att så långt som möjligt ska gemensamma regler gälla för omsorgsgivares och vårdgivares åtkomst till
varandras dokumentation. Att då inte tillåta direktåtkomst för omsorgsgivare vore svårbegripligt. En sådan ordning skulle dessutom
försvåra utvecklingen av verksamhetssystem. Utredningen anser därför att både direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande bör
tillåtas vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Härvid
ska noteras att möjlighet för vårdgivare att få tillgång genom annat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst gäller även vård- och omsorgsdokumentation som avser andra patienter än enbart dem som får
socialtjänstens insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Det innebär alltså att vårdgivare får möjlighet att ge andra
vårdgivare tillgång till personuppgifter genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ger alltså mottagaren möjlighet att få tillgång till uppgifterna genom direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande. Det ger dock inte en utlämnare
av uppgifter möjlighet att sända uppgifter till en mottagare utan att
mottagaren först har begärt dem. Annat elektroniskt utlämnande än
direktåtkomst kan utgöras av en elektronisk fråga-svar-funktion som
för användaren framstår som identisk med eller snarlik direktåtkomst.
Men den funktionen får alltså inte ge något svar (lämna ut personuppgifter) utan att det finns en fråga från mottagaren. Det är därmed inte
tillåtet att utlämnaren underrättar mottagaren om att det tillkommit
eller ändrats uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare som
denne tidigare har frågat om. Utlämnaren får alltså inte skicka en s.k.
push-notis endast innehållande informationen att det tillkommit
eller ändrats uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare (även
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om push-notisen inte innehåller information om vad som tillkommit
eller ändrats). Vill mottagaren undersöka om det finns nya uppgifter,
får denne skicka utlämnaren en fråga eller själv använda sin direktåtkomst.
Enligt utredningens bedömning kommer inte möjligheten till
tillgång till patienters personuppgifter genom annat elektroniskt
utlämnande än direktåtkomst att medföra att uppgifter om en
patient får en större spridning än med nuvarande reglering. Utredningen redogör i avsnitt 16.18 för vad som bör gälla för bevarande
och gallring inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Av detta avsnitt framgår att samma huvudprinciper som i dag
gäller för sammanhållen journalföring bör gälla även vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation för bevarande av handlingar. Detta innebär att endast den vård- eller omsorgsgivare som
gör en handling tillgänglig ansvarar för bevarandet av den, att dokumentation och journalhandlingar hos annan vård- och omsorgsgivare normalt inte bör laddas ned i form av en kopia som tillfogas
och lagras i den egna dokumentationen samt att det inte är tillåtet
att ladda ned och lagra information som inte är nödvändig nu men
som ”kan vara bra att ha”.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att den föreslagna
regleringen bör tillåta att vård- och omsorgsdokumentation görs tillgänglig över vård- och omsorgsgivargränser även genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
16.3.3

Allmänt om innebörden av sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vårdoch omsorgsgivare under de förutsättningar som redogörs för senare
i detta kapitel får möjlighet att ta del av varandras dokumentation och
journalföring. Det är alltså inte ett nytt sätt att dokumentera som
utredningen föreslår utan det ska ske på samma sätt som tidigare i
enlighet med de bestämmelser som finns i 3 kap. patientdatalagen och
socialtjänstlagen samt LSS. För att sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska kunna användas behöver dock vård- och omsorgsgivarnas verksamhetssystem utvecklas så att sådan tillgång blir tekniskt möjlig.
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Den tillgång som vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation får till varandras dokumentation
avser alltså bara en möjlighet att läsa i dokumentationen, och inte att
i varandras eller i en gemensam dokumentation föra in uppgifter.
Precis som i dag är det varje vård- och omsorgsgivare som ska föra
och ansvara för sin dokumentation.
16.3.4

Ingen inskränkning i dagens möjligheter till överföring
av information

När systemet med sammanhållen journalföring infördes uttalade
regeringen att sammanhållen journalföring inte skulle innebära några
inskränkningar i förhållande till de möjligheter som då fanns till överföring, elektroniskt eller manuellt, av journalhandlingar eller andra
patientuppgifter mellan vårdgivare. Man angav vidare att de krav som
uppställs för den sammanhållna journalföringen är helt knutna till att
utlämnandet sker genom direktåtkomst och att för informationsutbyte på andra sätt skulle i princip samma regler som då gällde fortsätta att gälla.22
I 5 kap. 6 § patientdatalagen anges att om en personuppgift får
lämnas ut, kan det ske på medium för automatiserad behandling. I förarbetena till bestämmelsen anges att paragrafen tar sikte på utlämnande på medium för automatiserad behandling som kan avse exempelvis utlämnande genom e-post, diskett och cd-rom. När det gäller
annat elektroniskt utlämnande än genom direktåtkomst skulle det
inte finnas några begränsningar i patientdatalagen och därför valde
man att av tydlighetsskäl i denna paragraf ange att en personuppgift
kan lämnas ut på medium för automatiserad behandling under förutsättning att personuppgiften får lämnas ut. Det sistnämnda villkoret
syftar på att uppgiften inte kan lämnas ut om sekretess gäller för uppgiften. Möjligheten att lämna ut en personuppgift på medium för
automatiserad behandling innebär således inte att sekretessen bryts.23
Även om utredningen föreslår att sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation även ska omfatta tillgång till personuppgifter
genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst innebär detta
enligt utredningens mening inte några inskränkningar i förhållande till
de möjligheter som i dag finns till överföring, elektroniskt, manuellt
22
23

Prop. 2007/08:126 s. 106.
Prop. 2007/08:126 s. 246 f.
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på papper eller muntligt, av dokumentation eller andra uppgifter
mellan vård- och omsorgsgivare, så länge överföringen inte görs i ett
system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det
är nämligen endast sådant utlämnande som sker efter att alla krav
som uppställs för den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen är uppfyllda som omfattas av bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och därmed av de därtill
anknytande sekretessbrytande bestämmelserna. Om det i ett enskilt
fall är fråga om annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst och
något av kraven inte är uppfyllda, är det inte ett utlämnande genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som sker utan då
får elektroniskt utlämnande ske på samma sätt som tidigare, dvs.
efter begäran om utlämnande och sekretessprövning. Formerna för
utlämnandet regleras då inte av den föreslagna lagen utan av patientdatalagen (se vad som angetts ovan om 5 kap. 6 § PDL).
16.3.5

Ansvar för dokumentation och handlingar

Vid införandet av sammanhållen journalföring i patientdatalagen betonades i förarbetena att ansvaret för själva journalföringen fortfarande i
första hand är knutet till den journalföringspliktiga yrkesutövaren.
Varje elektronisk journalhandling skulle genom förslaget till patientdatalag även i fortsättningen vara knuten till en viss vårdgivare som
ansvarar för handlingar som upprättas eller inkommer i den egna verksamheten.24 Detsamma bör enligt utredningens mening gälla inom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation för såväl den dokumentationspliktiga omsorgsgivaren som den journalföringspliktiga
yrkesutövaren hos vårdgivaren. För socialtjänstens del innebär detta
att varje elektronisk uppgift även enligt förslaget ska vara knuten till en
viss omsorgsgivare som ansvarar för handlingar som upprättas eller
inkommer i den egna verksamheten.

24

Prop. 2007/08:126 s. 106.
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Vilka personuppgifter omfattas av sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation

Utredningens förslag: 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.
En bestämmelse som anger att vårdgivare inte får ha tillgång
genom direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av en
annan vårdgivare i en utredning om försäkringsmedicinska utredningar tas med i den nya lagen.

16.4.1

Personuppgifter som behandlas för vårddokumentation

Det framgår av 6 kap. 1 § patientdatalagen att inom sammanhållen
journalföring får vårdgivarna ha direktåtkomst till andra vårdgivares
personuppgifter inom hälso- och sjukvården om det behövs för
patientjournalföring och annan dokumentation som behövs i och för
vården av patienter. Vårdgivarna får också ha sådan tillgång som
behövs för administration som rör patienter och som syftar till att
bereda vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall (se 2 kap. 4 § 1 och 2 PDL). Dessa syften brukar benämnas
vårddokumentation.
Vid införandet av bestämmelserna i patientdatalagen uttalade
regeringen att sådan dokumentation som faller vid sidan av skyldigheten att föra journal, såsom personuppgifter som behandlas helt
separat från den ordinära journalföringen, t.ex. vid medicinska serviceenheter, bör omfattas av ett ändamål som rör den individinriktade
patientverksamheten alldeles oavsett dess formella status. Därför avses med dessa ändamål inte bara själva insamlingen och registreringen
av personuppgifterna utan även senare användning av de registrerade
uppgifterna i den omfattning som behövs i patientvården eller patientadministrationen.25
I förarbetena till bestämmelsen anges vidare att begränsningen av
ändamålet till vårddokumentation innebär att verksamhet som exem25

Prop. 2007/08:126 s. 57.
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pelvis avser detaljhandel med läkemedel inte omfattas av bestämmelserna om sammanhållen journalföring och uppgifter från den verksamheten kan därmed inte ingå i ett sådant system med stöd av
patientdatalagen.26 Regeringen påpekade härvid även att utlämnandet
av uppgifter i läkemedelsförteckningen till den registrerade eller till
förskrivare inom hälso- och sjukvården även fortsättningsvis skulle
regleras av lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning och alltså inte
av patientdatalagen.27
Som beskrivs i avsnitt 15.1.1 bör bestämmelserna i 6 kap. patientdatalagen föras över till den föreslagna lagen och tillämpas på samma
sätt som i dag i de fall det rör sig om situationen att en vårdgivare ska
ta del av uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Motsvarande regler
bör gälla även när en omsorgsgivare ska del av uppgifter som en vårdgivare gjort tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen föreslår alltså en bestämmelse som anger att
vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation endast ska få ha tillgång till personuppgifter hos vårdgivare som behandlas för ändamålet vårddokumentation.
16.4.2

Personuppgifter som behandlas för insatser för äldre
eller personer med funktionsnedsättningar

När det gäller situationen att en vård- eller omsorgsgivare ska ta del
av uppgifter som en omsorgsgivare har gjort tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är det enligt utredningens mening av avgörande betydelse för allmänhetens förtroende
för den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen att patienten eller omsorgsmottagaren kan förutse och ha kontroll över vilka
personuppgifter som den verksamhetsöverskridande tillgången till
personuppgifter ska avse. Utredningen föreslår därför att direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation bara ska få användas avseende personuppgifter som behandlas för att ansvara för eller utföra samt administrera eller dokumentera insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.
26

Prop. 2007/08:12 s. 105.
Prop. 2007/08:12 s. 105. Lagen om läkemedelsförteckning kommer att upphävas den 1 maj
2021 och ersättas av lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.
27
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I avsnitt 12.2. och 13.2 ges exempel på när personuppgifter behandlas för att kunna ansvara för eller utföra en insats för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar. Dokumentation av sådana
insatser ska alltså få ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. När det gäller behandling av personuppgifter för att dokumentera insatser framgår det av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS vilka krav som ställs på
dokumentationen. Som exempel på behandling av personuppgifter för
administration kan nämnas fakturering samt upprättande av bevakningslistor och bemanningsscheman.
16.4.3

Personuppgifter som behandlas
i försäkringsmedicinska utredningar

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket patientdatalagen får en vårdgivare inte
ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av en annan
vårdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar. Det anges vidare att i den lagen finns särskilda bestämmelser om direktåtkomst vid sådana utredningar.
Denna bestämmelse infördes eftersom regeringen ansåg att sammanhållen journalföring innebär en större risk för att personuppgifter behandlas utan att behov av detta finns. Regeringen menade
att de fördelar som sammanhållen journalföring för med sig vid vård
enligt hälso- och sjukvårdslagen i stor utsträckning saknas vid försäkringsmedicinska utredningar och gav ett antal exempel på detta.
Regeringen påpekade också att eftersom personuppgifter inte ska
kunna tillgängliggöras genom sammanhållen journalföring vid försäkringsmedicinska utredningar innebär detta att det inte heller är
möjligt att tillämpa den sekretessbrytande regeln vid sammanhållen
journalföring som finns i 25 kap. 11 § 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).28
Eftersom bestämmelsen om försäkringsmedicinska utredningar
berör sammanhållen journalföring, bör den enligt utredningens
mening tas med i den föreslagna lagen. Med hänsyn till att inom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har även omsorgs-

28

Prop. 2017/18:224 s. 140.
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givare möjlighet till direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av vårdgivare bör förbudet även omfatta omsorgsgivares tillgång.
Frågan är då om bestämmelsen bör ange att även tillgång genom
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst är förbjuden avseende dessa personuppgifter. I 4 kap. 2 § patientdatalagen finns en
bestämmelse om tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst
som anger att personuppgifter som behandlas i en utredning enligt
lagen om försäkringsmedicinska utredningar för ändamål som anges
i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 patientdatalagen inte får göras
tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en
annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare samt att det i den lagen finns särskilda bestämmelser om
elektronisk åtkomst vid sådana utredningar. Det finns enligt utredningens mening därför redan reglerat vad som gäller annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst beträffande vårdgivares åtkomst
till dessa personuppgifter. När det gäller vårdgivares tillgång till
dessa personuppgifter behöver alltså inte annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst regleras i den föreslagna lagens bestämmelse
om försäkringsmedicinska utredningar. En upplysning om att det i
4 kap. 2 § andra stycket patientdatalagen finns särskilda bestämmelser om elektronisk åtkomst till personuppgifter som behandlas i försäkringsmedicinska utredningar bör dock införas. När det gäller
omsorgsgivares tillgång genom annat elektroniskt utlämnande än
direktåtkomst vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
finns det dock ett behov av att reglera detta i bestämmelsen. Det behöver därför anges i den föreslagna lagen att omsorgsgivare inte
heller får ha tillgång genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst till sådana personuppgifter.

16.5

Patientens och omsorgsmottarens inflytande vid
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Utredningens förslag: En patient eller omsorgsmottagare får
motsätta sig att uppgifter om honom eller henne görs tillgängliga
för andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. I sådant fall ska uppgifterna genast
spärras.
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Patientens och omsorgsmottagarens rätt att motsätta
sig behandlingen

Patientens inflytande vid sammanhållen journalföring
Enligt 6 kap. 2 § patientdatalagen har patienten som huvudregel rätt
att, efter att ha blivit informerad om vad sammanhållen journalföring
är, motsätta sig att vårddokumentation rörande honom eller henne
görs tillgänglig för andra vårdgivare. I sådana fall ska uppgifterna
spärras. För barn och patienter som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning finns särskilda regler (6 kap. 2 § fjärde stycket
och 2 a § PDL). En patient kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.
Frågan om i vilken utsträckning patienten ska ha bestämmanderätt över behandlingen av personuppgifter vid sammanhållen journalföring diskuteras i förarbetena till patientdatalagen. Det anges att
ett vanligt sätt att beskriva begreppet personlig integritet i samband
med informationshantering är att den enskilde ska kunna kontrollera
spridningen av uppgifter om sig själv eller ha en rätt att bestämma
vilka uppgifter om sig själv som han eller hon vill dela med sig till
andra. Det ansågs därför vara en grundläggande principfråga i vad
mån patienten bör ha något inflytande över den potentiellt sett breda
tillgänglighet till journaluppgifter som informationstekniken möjliggör. Det ansågs vidare eftersträvansvärt att den nya regleringen
och möjligheterna till sammanhållen journalföring inte kombineras
med restriktioner som tvingar vårdgivarna att hålla sig med parallella,
separata informationssystem; ett system för patienter som accepterar den sammanhållna journalföringen och ett system för dem som
inte gör det. I stället borde regleringen ta sikte på hur tillgängligheten till journalinformation och annan vårddokumentation ska
kunna begränsas i syfte att skydda patienters personliga integritet.
Det betonades att en viktig utgångspunkt i denna fråga var att hitta
lösningar som är praktiskt smidiga och så pass enkla att tillämpa att
de inte skapar en administrativ börda eller annat betydande merarbete i hälso- och sjukvårdspersonalens dagliga arbete och därmed
riskerar att förta nyttan i stort med sammanhållen journalföring. En
annan utgångspunkt var, enligt förarbetena, att det i första hand inte
handlar om sekretessfrågor eller andra lagstiftningstekniska problem
utan att fokus i stället sätts på frågorna i sak, t.ex. hur ett tillfredsställande integritetsskydd bör konstrueras och i vad mån detta skydd
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bör ta sig uttryck i att patienten har medbestämmanderätt över informationstillgången i sådana breda system som sammanhållen journalföring kan innebära.29
Denna avvägning resulterade i ovan angivna bestämmelse, som
innebär att patienten har en möjlighet att motsätta sig tillgängliggörande av uppgifter i ett system för sammanhållen journalföring.
Bestämmelsen uppställer alltså inte något krav på att patienten ska
lämna ett uttryckligt och informerat samtycke till att uppgifterna
om honom eller henne får göras tillgängliga för andra vårdgivare
genom sammanhållen journalföring. Enligt förarbetena ger bestämmelsen uttryck för en opt out-modell, eller en ordning i vilket ett
tyst samtycke gäller, för att journaluppgifter görs tillgängliga för
andra vårdgivare.30 Att patienten kan motsätta sig ett tillgängliggörande innebär inte att han eller hon har rätt att motsätta sig att
uppgifter journalförs i det elektroniska system som vårdgivaren använder. Det innebär bara att uppgifterna på den enskildes begäran
spärras för tillgänglighet hos andra vårdgivare. En spärrning kan på
patientens begäran avse samtliga uppgifter, med vissa i lagen angivna
undantag, eller bara vissa uppgifter. Vidare kan en spärrning göras
endast i förhållande till någon eller vissa vårdgivare som deltar i det
sammanhållna journalsystemet.
Regleringen i den föreslagna lagen
Grundidén med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är
att en vård- eller omsorgsgivare under vissa förutsättningar kan välja
att ingå i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och ta del av en annan vård- eller omsorgsgivares vård- eller
omsorgsdokumentation om en viss patient eller omsorgsmottagare.
Möjligheten för vårdgivare att ta del av uppgifter om patienter hos
andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring kvarstår alltså
oförändrad, men utökas med möjligheten för vårdgivare att lämna ut
uppgifter till omsorgsgivare samt för omsorgsgivare att lämna ut
uppgifter till vård- och omsorgsgivare. Dessutom får vårdgivare ge
andra vårdgivare tillgång till personuppgifter även genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Förslaget innebär alltså att
29
30
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en vård- eller omsorgsgivare, om vissa villkor är uppfyllda, ges tillgänglighet till uppgifter om patienter eller omsorgsmottagare hos
andra vård- eller omsorgsgivare. Regleringen ställer inte krav på vilka
tekniska lösningar som används i systemet med sammanhållen vårdeller omsorgsdokumentation. Det kommer att vara upp till de samarbetande vård- och omsorgsgivarna att bestämma hur ett sådant
system ska konstrueras för att fungera tekniskt och samtidigt vara
användbart i den praktiska verksamheten. Däremot måste ett sådant
system utformas så att det uppfyller de krav som uppställs i lagen,
t.ex. avseende tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst och
kontroll av elektronisk åtkomst (se avsnitt 16.14 och 16.15).
Åtkomsten till dokumentation möjliggörs genom att en vårdgivare
gör de uppgifter om en patient som vårdgivaren dokumenterar eller att
en omsorgsgivare gör de uppgifter om en omsorgsmottagare som omsorgsgivaren dokumenterar, och som faller inom den föreslagna lagens
tillämpningsområde, tillgängliga för de andra vård- och omsorgsgivare
som deltar i det aktuella systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den som har direktåtkomst har då teknisk möjlighet att söka bland de tillgängliga uppgifterna hos en annan vård- eller
omsorgsgivare. Den som har direktåtkomst, eller åtkomst genom
annat elektroniskt utlämnande, har också möjlighet att kopiera uppgifter och spara dem i sitt lokala system.31 Sådan kopiering och lagring
bör dock, av skäl som utvecklas vidare nedan, undvikas.
Det bör i sammanhanget föras fram att utlämnandet genom direktåtkomst, eller annat elektroniskt utlämnande, inte behöver avse samtliga uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare som faller inom
den föreslagna lagens tillämpningsområde. Den föreslagna lagen anger
ramen för vilka uppgifter som får göras tillgängliga i ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det är sedan upp till
de samarbetande vård- och omsorgsgivarna att inom dessa ramar utforma ett ändamålsenligt system för informationsöverföring. Exempel
på ett sådant system som i dag används inom sammanhållen journalföring är det webbaserade verktyget Nationell patientöversikt (ofta
kallat NPÖ). Det kan tänkas att vård- och omsorgsgivarna kommer
fram till att ett mer begränsat utbyte av uppgifter än det som den föreslagna lagen tillåter är att föredra.
Reglerna om patientens inflytande vid sammanhållen journalföring enligt patientdatalagen ska alltså överföras till den föreslagna
31

Jämför vad som gäller vid sammanhållen journalföring, prop. 2007/08:126 s. 247.
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lagen och tillämpas på samma sätt som i dag. Utredningen föreslår
också att de även ska gälla i de fall en omsorgsgivare kan få tillgång
till vårddokumentation genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Frågan är nu i vilken utsträckning omsorgsmottagaren själv bör
ha möjlighet att bestämma över behandlingen av personuppgifter
som avser honom eller henne i ett system med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Som anförs i förarbetena till patientdatalagen kan redan den omständigheten att uppgifter är potentiellt
sett tillgängliga av olika anledningar uppfattas som skrämmande av
den enskilde. Det ansågs därför vara av avgörande betydelse för
integritetsskyddet att patienten har möjlighet att få gehör för sin inställning redan vid det aktuella vårdtillfället som journalförs eller då
uppgiften annars dokumenteras.32 Utredningen instämmer i denna
utgångspunkt, dvs. att möjligheten för omsorgsmottagaren att själv
bestämma över hur och i vilken utsträckning personuppgifter om
honom eller henne tillgängliggörs är en av de faktorer som påverkar
om en behandling uppfattas som ett integritetsintrång eller inte. Det
kan antas att omsorgsmottagaren har lättare att acceptera ett system
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation om han eller
hon har kontroll över vilka uppgifter som tillgängliggörs för andra
vård- eller omsorgsgivare. Frågan om omsorgsmottagarens möjlighet till inflytande är alltså viktig ur ett integritetsperspektiv.
Den fråga som uppkommer i detta sammanhang är om motsvarande huvudregel som i dag gäller för sammanhållen journalföring
ska gälla i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, dvs. om omsorgsmottagaren ska ha rätt att motsätta sig
att uppgifter om honom eller henne görs tillgängliga för andra vårdoch omsorgsgivare. Finns det skäl att ställa krav på större inflytande
för omsorgsmottagaren, t.ex. genom att kräva ett uttryckligt samtycke, eller bör omsorgsmottagarens inflytande vara detsamma eller
mindre än vid sammanhållen journalföring?
Som tidigare konstaterats är de personuppgifter som behandlas i
den aktuella verksamheten ofta av känslig natur. Det rör sig många
gånger om behandling av en stor mängd uppgifter om omsorgsmottagaren, vilket medför att behandlingen kan uppfattas som särskilt
integritetskänslig. Vidare innebär ett system med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation att uppgifterna kommer att vara
32
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potentiellt tillgängliga för alla de vård- och omsorgsgivare som samarbetar i systemet, och därmed också ett större antal personer som
arbetar inom de olika verksamheterna. Dessa omständigheter talar
för att det kan finnas skäl att införa krav på ett informerat och uttryckligt samtycke från den enskilde för att en omsorgsgivare ska få
göra uppgifterna tillgängliga genom sammanhållen omsorgsdokumentation.
Samtidigt kan det konstateras att syftet med ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är att möjliggöra snabb
och smidig informationsöverföring mellan olika vård- och omsorgsgivare, vilket i förlängningen ska förbättra kommunikationen mellan
olika aktörer och därmed vården och omsorgen för den enskilde. För
att reglerna över huvud taget ska börja användas behöver de vara
möjliga att tillämpa i praktiken. Det finns risk för att det önskade
målet med enkel och smidig informationsöverföring mellan vård- och
omsorgsgivare inte uppnås om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation medför alltför mycket extra arbete och administration
i den praktiska verksamheten.
Vidare bör det noteras att uppgifterna i detta första skede, när de
dokumenteras, ännu inte är tillgängliga för andra än den vård- eller
omsorgsgivare som har en skyldighet att dokumentera dem. Uppgifter som gjorts tillgängliga i ett system med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation är endast potentiellt tillgängliga för
andra anslutna omsorgsgivare. Det bör uppställas ytterligare villkor
för att en annan vård- eller omsorgsgivare verkligen ska få ta del av
uppgifterna. För detta bör det bl.a. krävas samtycke från den enskilde
(se avsnitt 16.7.4). Omsorgsmottagaren bör naturligtvis också, när
kontakten med en omsorgsgivare inleds, få information om vad
gemensam vård- och omsorgsdokumentation innebär så att han eller
hon har möjlighet att bilda sig en välgrundad uppfattning om sin
inställning till systemet. Utredningen föreslår vidare att omsorgsmottagaren ska ha rätt att när som helst och utan tidsbegränsning
spärra sina uppgifter. Han eller hon ska också kunna ges direktåtkomst eller annan elektronisk åtkomst till sin dokumentation och
därmed fortlöpande kunna ha insyn i vilken dokumentation som
finns om honom eller henne.
Vid en avvägning mellan möjligheten till inflytande för omsorgsmottagaren och behovet av att ett smidigt system för informationsföring gör utredningen bedömningen att de övriga integritetsstär-
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kande åtgärder som utredningen föreslår med marginal kompenserar
för det eventuella integritetsintrång det innebär att i lagen inte ställa
krav på samtycke för att uppgifter ska få göras tillgängliga i systemet
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I sammanhanget bör också beaktas att det inte har framkommit att den s.k. opt
out-modell som gäller vid sammanhållen journalföring har lett till
oacceptabla intrång i den enskildes integritet. Det vore också konstigt
och svårbegripligt för de enskilda om det ställdes strängare krav för
behandling av omsorgsmottagarens uppgifter än vid behandling av
patientuppgifter. De allra flesta berörda omsorgsmottagare har förmodligen även kontakt med hälso- och sjukvården.
Utredningen gör bedömningen att en opt out-modell enligt den
ordning som gäller vid sammanhållen journalföring utgör en lämplig
avvägning mellan omsorgsmottagarens inflytande över information
som rör honom eller henne och en ändamålsenlig reglering som är
praktiskt tillämpbar och som inte skapar för stort merarbete i den
dagliga verksamheten. Utredningen föreslår därför att omsorgsmottagaren ska ha möjlighet att motsätta sig att omsorgsdokumentation
görs tillgänglig för andra vård- eller omsorgsgivare i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Om omsorgsmottagaren utnyttjar denna rätt, ska hans eller hennes uppgifter spärras i
systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
de är därmed inte längre tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare som deltar i systemet. Spärrandet innebär att det ska antecknas att omsorgsmottagaren motsatt sig, så att uppgifterna inte görs
tillgängliga genom direktåtkomst eller annars lämnas ut elektroniskt. Det bör noteras att denna möjlighet inte innebär att den
enskilde har rätt att motsätta sig att omsorgsgivaren uppfyller kraven
på dokumentation enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen och 21 a § LSS
och motsvarande bestämmelser för enskild (privat) verksamhet
(7 kap. 3 § SoL och 23 c § LSS).
16.5.2

Spärrade uppgifter

Utredningens förslag: En patient eller omsorgsmottagare kan
när som helst begära att den vård- eller omsorgsgivare som har
spärrat uppgifterna häver spärren.

403

670
Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

SOU 2021:4

Nästa fråga som uppkommer är vad det innebär att en uppgift spärras. Denna fråga berörs närmare i förarbetena till patientdatalagen.
Att uppgifterna spärras innebär, enligt förarbetena, att andra vårdgivare inte har någon direktåtkomst till uppgifterna. Den spärrade
informationen kan alltså inte läsas av personal hos andra vårdgivare.33
Möjligheten att motsätta sig sammanhållen journalföring är inte
tidsbegränsad. En patient kan alltså begära att uppgifter om honom
eller henne spärras även efter det att uppgifterna har gjorts tillgängliga för andra vårdgivare. Enligt förarbetena bör det normalt sett
inte innebära någon olägenhet för patienten att uppgifterna spärras
efter det att de har gjorts tillgängliga i det sammanhållna journalföringssystemet, eftersom vårdgivarna som regel inte ska ladda ner
andra vårdgivares journalhandlingar för att bifoga dem till den egna
journalföringen. Risken är annars att den ”egna” journalen på sikt
kommer att tyngas av svåröverskådlig information. Det är inte heller
från integritetssynpunkt önskvärt med en sådan kopiering.34
En patient kan när som helst häva en spärr. Det är den vårdgivare
som lagt in spärren som då ska häva den. Det är dock inte nödvändigt
att patienten själv har kontakt med just den vårdgivare som lagt in
spärren när patienten vill häva spärren. Det kan exempelvis ske i
samband med att patienten senare besöker en annan vårdgivare. Om
patienten då vill häva spärren, får den senare vårdgivaren meddela
den vårdgivare som har spärrat uppgifterna att patienten vill ha spärren hävd. I förarbetena anges också att patientens önskan att häva
spärren bör dokumenteras på lämpligt sätt, exempelvis i patientens
journal.35
Utredningen gör bedömningen att ovan beskrivna ordning är
lämplig även i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Att en patient eller en omsorgsmottagare motsätter
sig sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation bör alltså få till
följd att uppgifterna om honom eller henne spärras och därmed inte
är tillgängliga för andra vård- eller omsorgsgivare i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Spärrandet innebär att det ska antecknas att patienten eller omsorgsmottagaren motsatt sig sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, så att
uppgifterna inte görs tillgängliga genom direktåtkomst eller annars
33
34
35

Prop. 2007/08:126 s. 249.
Prop. 2007/08:126 s. 250.
Prop. 2007/08:126 s. 250.

404

671
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

lämnas ut elektroniskt. Patienten eller omsorgsmottagaren kan motsätta sig att bara en viss vård- eller omsorgsgivares dokumentation
görs tillgänglig i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation eller att bara vissa vård- eller omsorgsgivare medges
tillgång. Om patienten eller omsorgsmottagaren på detta sätt bara
delvis motsätter sig, bör spärren utformas i enlighet härmed om det
är tekniskt möjligt. Är det inte tekniskt möjligt, får inga uppgifter
om patienten eller omsorgsmottagaren göras tillgängliga för andra
vård- eller omsorgsgivare i systemet med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
I likhet med vad som gäller vid sammanhållen journalföring bör
möjligheten att motsätta sig sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inte vara tidsbegränsad. Patienten eller omsorgsmottagaren ska alltså när som helst kunna spärra uppgifter för tillgänglighet för andra vård- och omsorgsgivare i systemet. Uppgifterna kan
därmed komma att spärras efter det att andra vård- och omsorgsgivare redan har tagit del av dem. Även i detta sammanhang kan det
följaktligen förekomma att en vård- eller omsorgsgivare redan har
laddat ner uppgifter från systemet och fört in dem i sitt eget elektroniska dokumentationssystem. Det bör då inte krävas att vård- eller
omsorgsgivaren raderar redan hämtade uppgifter. (Det bör dock noteras att den enskilde kan ha rätt att få sina personuppgifter raderade
med stöd av artikel 17 i dataskyddsförordningen, om de förutsättningar som anges i artikeln är för handen.)
Det bör i sammanhanget betonas att dubbeldokumentation bör
undvikas även vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
För det första strider det inte sällan mot den grundläggande principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen,
dvs. att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det ändamål för vilka de behandlas (se
vidare avsnitt 4.5.2). Inga uppgifter får hämtas hem och föras in i en
vård- eller omsorgsgivares interna system för säkerhets skull och för
att det kan komma att uppstå ett behov av dem vid ett senare tillfälle.
Ett av villkoren för att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som
en annan vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga (se avsnitt 16.6)
är att uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda
eller behandla sjukdomar och skador hos patienten. För en omsorgsgivare föreslås gälla som krav för behandling av personuppgifter som
en annan vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga att uppgifterna
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kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser för omsorgsmottagaren. Har informationen ingen betydelse för vårdgivarens
vård eller omsorgsgivarens insatser vid tillfället får de inte heller
hämtas hem för att de eventuellt kan komma att ha betydelse i
framtiden.
Det övergripande syftet med ett system med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation är att de som utför hälso- och sjukvård
eller som ansvarar för eller utför insatser inom den angivna socialtjänstverksamheten enkelt och snabbt och till fördel för den enskilde
ska kunna ta del av information om patienten eller omsorgsmottagaren hos andra vård- och omsorgsgivare. Smidig kommunikation
mellan vård- och omsorgsgivare kan motverkas av att information
dokumenteras på flera ställen. Sådan dubbeldokumentation kan leda
till svåröverskådliga journaler eller personakter med för mycket information, vilket kan innebära svårigheter för den som ska läsa journalen
eller akten att sålla relevant information från icke-relevant information.
Liksom inom systemet med sammanhållen journalföring bör alltså, om
möjligt, sådan dubbeldokumentation undvikas. I vissa fall är det dock
nödvändigt för vård- eller omsorgsgivaren att ladda ner och bevara
uppgifter som hämtats genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, t.ex. om uppgifterna ligger till grund för omsorgsgivarens beslut om insatser (se vidare avsnitt 16.18.4).36 Det framstår
som lämpligt att de vård- och omsorgsgivare som avser att samarbeta
i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
drar upp riktlinjer för tillgänglighet av uppgifter och i vilka sammanhang det kan anses motiverat att dokumentera uppgifter som
hämtats från systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i vård- eller omsorgsgivarens lokala dokumentationssystem.
Patienten eller omsorgsmottagaren bör, på samma sätt som vid
sammanhållen journalföring, när som helst kunna häva en spärr. Det
framstår som en lämplig ordning att den vård- eller omsorgsgivare
som har lagt in spärren ska ansvara för att ta bort spärren. Det bör
dock inte krävas att patienten eller omsorgsmottagaren själv tar
kontakt med just den vård- eller omsorgsgivare som har lagt in
spärren. Framför patienten eller omsorgsmottagaren önskemål om
att spärren ska tas bort vid kontakt med en annan vård- eller om36

Se kraven på dokumentation av uppgifter i 27 § förvaltningslagen (2017:900) och 11 kap. 5 §
socialtjänstlagen.
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sorgsgivare som ingår i det aktuella systemet med vård- och omsorgsdokumentation, bör denna vård- eller omsorgsgivare meddela
den vård- eller omsorgsgivare som har spärrat uppgifterna att patienten eller omsorgsmottagaren vill ha spärren hävd. Det är lämpligt att
patientens eller omsorgsmottagarens önskan att häva spärren dokumenteras på ett tydligt och lättillgängligt ställe, så att det för de vårdoch omsorgsgivare som ingår i systemet med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation tydligt framgår att uppgifterna inte
längre är spärrade uppgifter.
16.5.3

Uppgift om spärrade uppgifter

Utredningens förslag: Patientdatalagens regler om uppgift om
spärrade uppgifter ska vara fortsatt tillämpliga och föras över till
den föreslagna lagen, vilket innebär att uppgift om att det finns
spärrade uppgifter om en patient samt uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna får göras tillgängliga för andra
vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En annan vårdgivare får ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna endast om det finns fara för
patientens liv eller annars finns allvarlig risk för patientens hälsa.
Utredningens bedömning: En omsorgsgivare bör inte ha möjlighet att häva en uppställd spärr utan den enskildes medgivande
eller att ta del av uppgifter som gjorts tillgängliga genom sammanhållen omsorgsdokumentation utan den registrerades samtycke på grund av en akut nödsituation.
I patientdatalagen finns ytterligare undantag från möjligheten att
spärra uppgifter om en patient. Enligt 6 kap. 2 § andra stycket patientdatalagen får uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient
samt uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna göras
tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring.
Av första stycket i samma paragraf följer att en patient inte får motsätta sig att sådana uppgifter görs tillgängliga genom sammanhållen
journalföring. En annan vårdgivare får dock ta del av uppgift om
vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna endast om det föreligger fara för patientens liv eller det annars föreligger allvarlig risk
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för dennes hälsa och patienten inte själv kan häva spärren. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer att de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren begära hos den vårdgivare som
har spärrat uppgifterna att denne häver spärren (6 kap. 4 § första
stycket PDL). Vidare gäller att en vårdgivare får ta del av uppgift om
vilken eller vilka vårdgivare som har gjort uppgifterna tillgängliga om
det föreligger fara för patientens liv eller det annars föreligger allvarlig risk för dennes hälsa och patientens samtycke inte kan inhämtas. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer att
de ospärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som
patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren behandla de
ospärrade uppgifterna (6 kap. 4 § andra stycket PDL). Systemet är
alltså uppbyggt på så sätt att andra vårdgivare kan ta del av uppgift
om att det finns spärrade uppgifter om en patient, utan att ta del av
uppgiften om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna.
Av förarbetena till bestämmelsen framgår att i första hand patienten själv ska begära att en spärr hävs eller att samtycke inhämtas. Det
kan emellertid av olika skäl vara omöjligt. Med förutsättningarna att
fara föreligger för patientens liv eller att det annars föreligger allvarlig risk för dennes hälsa avses att det i princip ska vara fråga om
en allvarlig situation då de spärrade uppgifterna bedöms vara viktiga
för den vård eller behandling som omgående måste sättas in. Det ska
alltså av hänsyn till patientsäkerheten inte vara möjligt att avvakta en
tid för att patienten ska kunna häva spärren (en akut nödsituation).
Patienten är kanske medvetslös eller alltför medtagen för att kunna
ta ställning till frågan. Vidare kan saken brådska så att det inte finns
någon tid att invänta att patienten häver spärren eller att inhämta
samtycke. Det ska alltså vara sådana och liknande skäl som gör att
patientens val att häva en spärr inte kan inväntas eller att samtycke
inte kan inhämtas.37
Undantagsbestämmelsen motiveras i förarbetena med att det inte
alltid är till fördel för patienten att en spärrad uppgift inte får öppnas
ens om patientens liv är i fara eller det föreligger risk för allvarlig
invaliditet. Utan möjligheten till forcering, finns risken att patienterna inte kommer att våga utnyttja sin rätt att begära att uppgifterna
spärras trots att de egentligen vill det. Mot den bakgrunden ansågs
det befogat att införa en bestämmelse som innebär en möjlighet för
37

Prop. 2007/08:126 s. 253.

408

675
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

vårdgivaren att forcera en spärr i journalen vid en situation där
patienten själv inte kan ge sitt medgivande men där de spärrade uppgifterna i journalen behövs för att kunna rädda patientens liv eller
förhindra att patienten drabbas av allvarlig invaliditet.38
Reglerna i 6 kap. 2 § andra stycket patientdatalagen om att uppgift
om att det finns spärrade uppgifter om en patient samt uppgift om
vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna får göras tillgängliga för
andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring, bör föras över
oförändrade till den nya lagen, med den ändring att bestämmelsen
avser uppgifter som görs tillgängliga genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. En annan vårdgivare får ta del av uppgift om
vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna endast under de förutsättningar som i dag anges i 6 kap. 4 § patientdatalagen (se vidare
avsnitt 6.9.1). Det bör uppmärksammas att dessa regler gäller för
vårdgivares behandling av personuppgifter om patienter. Frågan är här
om motsvarande regler bör införas för omsorgsgivares behandling av
uppgifter om omsorgsmottagare.
Undantagsbestämmelsen i patientdatalagen är endast tillämplig i
akuta nödsituationer, då de spärrade uppgifterna eller uppgifter som
patienten inte har samtyckt till behandlingen av kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver. Sådana
nödsituationer med ett så akut behov av vård- eller omsorgsinformation att omsorgsmottagarens hävande av en spärr eller samtycke inte
kan inväntas, torde inte förekomma inom den verksamhet inom
socialtjänsten som omfattas av den föreslagna lagen. Denna bild, dvs.
att det inte finns behov att på grund av akut nödsituation kunna
bryta igenom en uppställd spärr eller ta del av en uppgift trots att
omsorgsmottagarens samtycke inte kan inhämtas, har bekräftats av
de omsorgsgivare utredningen har varit i kontakt med. Utredningen
bedömer därför att det inte finns skäl att i den föreslagna lagen ta
med regler om att omsorgsmottagaren inte får spärra en uppgift om
att det finns spärrade uppgifter om honom eller henne och vilken
omsorgsgivare som har spärrat uppgiften. Det finns inte heller skäl att
föra in bestämmelser som medför möjlighet för en omsorgsgivare att
häva en uppställd spärr utan omsorgsmottagarens medgivande eller
möjlighet att ta del av uppgifter som gjorts tillgängliga genom sammanhållen omsorgsdokumentation utan omsorgsmottagarens samtycke. Det bör alltså inte införas en möjlighet för omsorgsgivare att
38
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häva en uppställd spärr utan omsorgsmottagarens medgivande, eller ta
del av uppgifter som gjorts tillgängliga genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation utan omsorgsmottagarens samtycke, på
så sätt som vårdgivare i undantagsfall får göra.
I avsnitt 16.5.6 berörs i vilken utsträckning uppgifter om en
patient eller omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning får göras tillgängliga i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, och i avsnitt 16.8 och 16.9
berörs när en vård- eller omsorgsgivare genom systemet får ta del av
uppgifter om en sådan patient eller omsorgsmottagare.
16.5.4

Patientens och omsorgsmottagarens rätt till information

Utredningens förslag: Innan uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare görs tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, ska patienten eller omsorgsmottagaren informeras om vad den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen innebär och om att
patienten eller omsorgsmottagaren kan motsätta sig att uppgifter
görs tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En patient ska också
informeras om att uppgift om att det finns spärrade uppgifter samt
uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna får göras
tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation samt att en annan vårdgivare får ta del av
uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna vid fara
för patientens liv eller hälsa.

Rätt till information enligt patientdatalagen
I 6 kap. 2 § tredje stycket patientdatalagen föreskrivs att patienten,
innan uppgifterna om patienten görs tillgängliga för andra vårdgivare
genom sammanhållen journalföring, ska informeras om vad sammanhållen journalföring innebär och om att patienten kan motsätta
sig att uppgifter görs tillgängliga för andra vårdgivare genom ett
sådant system.

410

677
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Att patienten på detta tidiga stadium ska informeras om den sammanhållna journalföringen bygger, enligt förarbetena till bestämmelsen, på respekten för patientens självbestämmande och integritet
och att vården och behandlingen så långt som möjligt ska utformas
och genomföras i samråd med patienten. Hur informationen ska
lämnas överlåts åt varje personuppgiftsansvarig att bestämma. Något
krav på att informationen ska ges i viss form – muntlig eller skriftlig
– finns inte. I förarbetena anförs dock att det är viktigt att den personuppgiftsansvarige utarbetar rutiner för hur informationsskyldigheten ska fullgöras. Säkra rutiner ligger i den personuppgiftsansvariges eget intresse, eftersom denne anses ha bevisbördan för att obligatorisk information faktiskt har lämnats till patienten. När det
gäller t.ex. patienter som inte talar svenska bör den personuppgiftsansvarige se till att någon översätter informationen eller att det finns
skriftliga informationsblanketter på andra språk.39
I förarbetena konstateras att informationen ibland inte kan lämnas
på ett så tidigt stadium som föreskrivs i paragrafen. Inom hälso- och
sjukvården är det vanligt att patientens hälsotillstånd omöjliggör att
information lämnas om en behandling av personuppgifter innan uppgifter om patienten registreras. Patienten kan vara medvetslös eller
alltför fysiskt eller psykiskt medtagen för att kunna ta till sig information av det slag som här avses. Däremot ska informationen lämnas
när patienten kan tillgodogöra sig den igen. Det är vidare inte nödvändigt, enligt förarbetena, att information lämnas vid varje kontakttillfälle med en patient, under förutsättning att inget tvivel råder om
att patienten är införstådd med vad den sammanhållna journalföringen innebär.40
Rätt till information enligt den föreslagna lagen
Frågan är här om det i den föreslagna lagen bör tas med ett motsvarande krav på information som förutsättning för att uppgifter om
patienter och omsorgsmottagaren ska få göras tillgängliga genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
När det gäller rätten till information till patienter bör de nu gällande reglerna i patientdatalagen föras över och omfatta rätt till in39
40

Prop. 2007/08:126 s. 249 f.
Prop. 2007/08:126 s. 249 f.

411

678
Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

SOU 2021:4

formation om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Patienten bör vidare ha rätt att få information om att uppgift om att
det finns spärrade uppgifter samt uppgift om vilken vårdgivare som
har spärrat uppgifterna får göras tillgängliga för andra vårdgivare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt att en
annan vårdgivare får ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har
spärrat uppgifterna under de förutsättningar som anges i lagen (fara
för patientens liv eller hälsa).
Av artikel 13 i dataskyddsförordningen följer att om personuppgifter samlas in från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade lämna viss
information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandlingen,
lagringstid, uppgift om den registrerades rätt till tillgång, rättelse,
radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling och
rätten att återkalla ett eventuellt samtycke. Artikel 14 i dataskyddsförordningen reglerar den information som ska tillhandahållas om
personuppgifterna har erhållits från någon annan än den registrerade.
Vård- och omsorgsgivare är således redan enligt dataskyddsförordningen skyldiga att lämna viss information till patienten eller omsorgsmottagaren. En sådan särskild bestämmelse om informationskrav, som motsvarar den som finns i patentdatalagen, omfattas enligt
utredningens bedömning av den personuppgiftsansvariges informationsplikt enligt dataskyddsförordningen.41 Utredningen gör vidare
bedömningen att det inte strider mot dataskyddsförordningen att
ställa upp ytterligare krav på att den enskilde blir informerad för att
personuppgifterna ska få behandlas på ett visst sätt. Enligt artikel 6.2
och 6.3 i dataskyddsförordningen är det tillåtet med sådana särskilda
bestämmelser när det gäller personuppgifter som behandlas med stöd
av artikel 6.1 e (för att utföra en uppgift av allmänt intresse) i dataskyddsförordningen, vilket det här är fråga om (se avsnitt 15.3). Det
är således förenligt med dataskyddsförordningen att i den föreslagna
lagen ställa upp särskilda krav på information som förutsättning för
att personuppgifter ska få behandlas.
Att patienten och omsorgsmottagaren har fått klar, tydlig och korrekt information om vad sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär och om möjligheten att motsätta sig sådan behandling är en förutsättning för att patienten eller omsorgsmottagaren ska
41

Jämför Socialdataskyddsutredningens bedömning avseende 6 kap. 2 § tredje stycket patentdatalagen i SOU 2017:66 s. 344 f.

412

679
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

kunna fatta ett välgrundat beslut i frågan om personuppgifterna bör få
göras tillgängliga för andra vård- eller omsorgsgivare eller inte. Rätten
till information och patientens eller omsorgsmottagarens möjlighet att
därmed tillvarata sin rätt är ett viktigt led i skyddet av den personliga
integriteten. Det bör därför i den föreslagna lagen tas med en bestämmelse som slår fast att patienten eller omsorgsmottagaren, innan uppgifter om omsorgsmottagaren görs tillgängliga för andra vård- och
omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, ska informeras om vad sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär och rätten att motsätta sig tillgängliggörandet.
Den information som vård- och omsorgsgivaren lämnar enligt
den föreslagna lagen ska uppfylla kraven i dataskyddsförordningen
på information till den registrerade. Av artikel 12 i dataskyddsförordningen följer bl.a. att sådan information ska tillhandahållas i en
koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med
användning av klart och tydligt språk. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, inbegripet, när så är lämpligt, i elektronisk form. Om den registrerade begär det får informationen tillhandahållas muntligt, förutsatt att den registrerades
identitet bevisats på andra sätt. När det som här gäller äldre och
personer med funktionsnedsättningar som för sin livsföring behöver
insatser från socialtjänsten är det särskilt viktigt att informationen
anpassas så att mottagaren kan ta till sig den. När det gäller patienter
och omsorgsmottagare som inte talar svenska bör den personuppgiftsansvarige se till att informationen översätts eller att det finns
skriftlig information på andra språk.
Motsvarande situation som beskrivits i förarbetena till patientdatalagen om att information ibland inte kan lämnas så tidigt som
föreskrivs i 6 kap. 2 § patientdatalagen (se ovan under rubriken Rätt
till information enligt patientdatalagen) kan uppstå inom den verksamhet inom socialtjänsten som omfattas av den föreslagna lagen,
dvs. att omsorgsmottagaren tillfälligt är i ett sådant tillstånd att han
eller hon inte kan ta emot informationen. Det kan t.ex. vara fråga om
en äldre person vars demenssjukdom tillfälligt är sämre, men vars
sjukdomstillstånd kan förändras över tid och därför kan ta till sig
informationen vid ett senare tillfälle. En skillnad i förhållande till
hälso- och sjukvård som är relevant i detta sammanhang är dock att
det sällan rör sig om så akuta situationer inom den här aktuella verksamheten. Det bör alltså i många fall finnas tid att avvakta något med
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registreringen av personuppgifter så att omsorgsmottagaren kan ta
del av informationen om sammanhållen omsorgsdokumentation.
Utredningen gör bedömningen att huvudregeln bör vara att omsorgsmottagaren ska ha tagit del av föreskriven information innan
hans eller hennes personuppgifter görs tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det kan efter hand visa sig
att omsorgsmottagarens oförmåga att ta till sig informationen inte
endast är tillfällig. Utredningen föreslår särskilda regler i fråga om
personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga att tillgodogöra
sig information och ta ställning i fråga om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
16.5.5

Barn och deras vårdnadshavare

Utredningens förslag: Vårdnadshavaren till ett barn får inte
spärra uppgifter om barnet.
Utredningens bedömning: Ett barn som vet vad det gör bör
självt få spärra sina uppgifter.

Särskilda regler för barn och vårdnadshavare i patientdatalagen
Enligt patientdatalagen gäller särskilda regler för vårdnadshavares
möjlighet att spärra uppgifter om sitt barn i ett system för sammanhållen journalföring. Av 6 kap. 2 § fjärde stycket patientdatalagen
följer att vårdnadshavaren till ett barn inte får spärra uppgifter om
barnet. Detta motiveras i förarbetena med att det ökar vårdpersonalens möjligheter att upptäcka barn som far illa och att bedöma
om anmälan ska göras till socialnämnden för att barnet ska få erforderligt skydd (se 14 kap. 1 § SoL). Dessa skäl ansågs väga över den
integritetskränkning som kan uppstå till följd av att vårdnadshavare
inte kan spärra sitt barns uppgifter.42
Med barn avses den som är under 18 år. En patients möjlighet att
själv bestämma om uppgifter om honom eller henne ska spärras är
dock inte villkorad av att han eller hon har fyllt 18 år. I förarbetena
anförs att i takt med barnets stigande ålder och mognad ska barnet
42

Prop. 2007/08:126 s.115 och 250 f.

414

681
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

själv få bestämma om uppgifter ska spärra eller inte. Barn och ungdomar bör i detta sammanhang hanteras på motsvarande sätt som i
den övriga verksamheten inom hälso- och sjukvården. I takt med den
underåriges stigande ålder och mognad ska allt större hänsyn tas till
barnets önskemål och vilja, om uppgifter om honom eller henne ska
få göras tillgängliga för andra vårdgivare eller inte, se 6 kap. 11 §
föräldrabalken.43
Utöver bestämmelserna i patientdatalagen bör i sammanhanget
nämnas att Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen, sedan den 1 januari 2020 gäller som svensk lag
(lagen [2018:1197] om Förenta nationernas konvention om barnets
rättigheter). Lagen innebär ett förtydligande av att rättstillämparna i
samtliga mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen. I detta sammanhang kan bl.a. bestämmelserna om barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande
i frågor som rör dem vara av betydelse.
Därutöver finns det i dataskyddsförordningen särskilda regler
avseende behandling av personuppgifter som rör barn. Enligt skäl 38
till dataskyddsförordningen förtjänar barns personuppgifter särskilt
skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker,
följder och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller
behandling av personuppgifter. Enligt artikel 12 i dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder
för att den registrerade ska få relevant information i en koncis, klar
och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, i synnerhet för information som är särskilt riktad till barn.
Särskilda regler för barn och vårdnadshavare
i den föreslagna lagen
De ovan beskrivna reglerna i patientdatalagen som gäller i de fall
patienten är ett barn bör tas in i sak oförändrade i den föreslagna
lagen. Frågan är här om motsvarande regler bör gälla i de fall omsorgsmottagaren är ett barn.

43

Prop. 2007/08:126 s.115 och 250 f. Jfr bestämmelser om att när patienten är ett barn ska
barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas.
Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad
(4 kap. 3 § patientlagen [2014:821]).
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Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen är bl.a. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, andra myndigheter inom socialtjänsten
och anställda hos sådana myndigheter samt de som är verksamma
inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör arbetsuppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har som primärt
syfte att förbättra och förenkla kommunikationen mellan olika vårdoch omsorgsgivare och därmed kunna förbättra hälso- och sjukvården och insatserna för den enskilde. På samma sätt som gäller vid
sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård kan det vid
handläggningen av de ärenden och utförande av de insatser inom
socialtjänsten som omfattas av den föreslagna lagen och avser personer med funktionsnedsättningar komma fram uppgifter som leder
till att det uppmärksammas att ett barn far illa. En möjlig effekt av
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är att den kommer
att förbättra möjligheterna att få insyn i ett funktionsnedsatt barns
livssituation och därmed också möjligheterna att bedöma om han
eller hon av någon anledning far illa. Om vårdnadshavare ges möjlighet att spärra sina funktionsnedsatta barns uppgifter, finns det
risk för att missförhållanden som beror på vårdnadshavararen själv
inte uppmärksammas eller att det tar längre tid innan missförhållanden upptäcks. Funktionsnedsatta barn kan antas vara i en mer utsatt
situation än andra barn. Av samma skäl som på hälso- och sjukvårdsområdet bör därför vårdnadshavare till ett barn som får eller
utreds för socialtjänstens insatser enligt lagen inte ha möjlighet att
spärra uppgifter avseende barnet för tillgänglighet i ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Även i detta fall,
anser utredningen, väger skyddet för barnet tyngre än det integritetsintrång det innebär att en vårdnadshavare inte har möjlighet att
spärra uppgifter om barnet.
Nästa fråga är om det bör införas någon specifik åldersgräns för
när ett barn under 18 år själv ska få besluta att uppgifter som rör
honom eller henne ska spärras. Liksom inom hälso- och sjukvården
är utgångspunkten inom socialtjänstens verksamhet för barn med
funktionsnedsättningar att barnet har rätt att, i olika grad, få vara
med och påverka det som berör honom eller henne. I vilken ut-
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sträckning barnet ska ha inflytande bedöms utifrån ålder och mognad. Detta framgår, när det gäller verksamhet inom socialtjänsten,
bl.a. av barnkonventionen, och 11 kap. 10 § socialtjänstlagen.44
Bedömningen av barnets mognad är alltså central för vilken grad
av självbestämmande och inflytande ett barn får ha på socialtjänstens
område. Begreppet mognad är inte definierat i vare sig barnkonventionen eller de lagar som styr verksamheterna. I förarbetena till
socialtjänstlagen anges att begreppet mognad handlar om förmågan
att förstå och bedöma vilka konsekvenser den aktuella frågan medför. Ett yngre barn kräver vanligen mer ledning än ett äldre barn.
Men det är viktigt att ta hänsyn till individuella skillnader i barns
förmåga vid samma ålder och hur de reagerar i olika situationer.45
I vissa undantagsfall finns det specifika åldersgränser i lagstiftningen
som anger när barnet får vara med och bestämma. Exempelvis har
barn som har fyllt 15 år rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden
enligt socialtjänstlagen.46
Mognad och förmåga till självbestämmande kan variera mellan
olika barn i samma ålder och mellan barn med olika funktionsnedsättningar. Detta kan antas gälla särskilt för de barn inom den grupp
för vilken sammanhållen omsorgsdokumentation är aktuell, t.ex.
barn med en utvecklingsstörning som har rätt till insatser enligt LSS.
En specifik åldersgräns för när ett barn ska ha rätt att spärra uppgifter i ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation framstår därmed inte som lämplig. I stället bör, i likhet med vad som gäller för sammanhållen journalföring enligt patientdatalagen, barnet
själv har rätt att spärra uppgifter om sig själv i takt med sin stigande
ålder och utveckling. Ett barn som vet vad det gör bör alltså själv få
spärra sina uppgifter respektive häva en redan införd spärr.
Det bör här betonas att även barn som inte följer en mer typisk
mognadsutveckling bör ges möjlighet till inflytande när han eller hon
kan anses mogen för det. Hur denna bedömning ska ske kan inte
anges närmare i detta sammanhang, utan den bör ske på det sätt som
görs redan i dag, på andra områden inom socialtjänsten. Att bedöma
44

Enligt 11 kap. 10 § första stycket socialtjänstlagen gäller, när en åtgärd enligt socialtjänstlagen rör ett barn, att barnet ska få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller
hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.
45
Prop. 2012/13:10 s. 39.
46
Se 11 kap. 10 § socialtjänstlagen. Barn har också rätt att föra sin talan i mål och ärenden
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (se 36 §).
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ett funktionsnedsatt barns mognadsgrad och inställning kan t.ex.
kräva en långvarig kontakt med barnet eller specialistkompetens.
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.

Reglering i patientdatalagen
Av huvudregeln i 6 kap. 2 § patientdatalagen följer att patienten har
rätt att, efter att ha blivit informerad om vad sammanhållen journalföring är, motsätta sig att vårddokumentation rörande honom eller
henne görs tillgänglig för andra vårdgivare. Vissa särskilda regler
gäller dock för de patienter som inte har möjlighet att ta del av information eller ta ställning i fråga om behandling av personuppgifter
i sammanhållen journalföring. Enligt 6 kap. 2 a § patientdatalagen får
en vårdgivare, under vissa angivna villkor, göra uppgifter om en
patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning tillgängliga i ett system för sammanhållen journalföring. För detta
krävs att patientens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts och det inte finns anledning att
anta att patienten skulle ha motsatt sig behandlingen.
När reglerna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen
trädde i kraft 2008 innehöll regleringen inga särskilda bestämmelser
för vuxna som tillfälligt eller varaktigt brister i beslutsförmåga. Detta
motiverades med att förslaget i SOU 2004:112 om en ny lag om
ställföreträdare för vuxna med bristande beslutsförmåga inom hälso-
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och sjukvården då var under beredning.47 Bestämmelserna i 6 kap. 2 a
och 3 a §§ patientdatalagen, som båda rör personer som inte endast
tillfälligt saknar förmåga att ta ställning eller lämna samtycke, infördes år 2014. I förarbetena till bestämmelsen i 6 kap. 2 a § patientdatalagen konstateras att lagstiftaren genom reglerna om sammanhållen journalföring gjorde det tillåtet för vårdgivare att på ett mer
effektivt, patientsäkert och integritetsskyddande sätt än tidigare dela
vårddokumentation med varandra för att säkerheten och kvaliteten
i den vård individen erbjuds inte ska riskeras på grund av bristande
tillgång till viktig information. Sammanhållen journalföring möjliggjorde ett sådant informationsutbyte för i princip de flesta patientgrupperna. Utanför stod dock i praktiken patienter som saknade förmåga att ge uttryck för sin inställning till informationsutbytet och
där avsaknaden av förmågan inte endast var tillfällig.48
I förarbetena anförs att en stor del av informationshanteringen i
hälso- och sjukvården förutsätter att den enskilde själv kan ta ställning och ge uttryck för sin vilja i olika avseenden. Personal inom
hälso- och sjukvården möter dock varje dag personer som av en eller
annan anledning tillfälligt eller mer varaktigt saknar möjlighet att ge
uttryck för sin vilja att exempelvis få en viss vård- och behandlingsinsats. En sådan person har ofta även nedsatt förmåga att ta emot
information och lämna samtycke till den informationshantering som
vård- och behandlingsinsatsen förutsätter. Informationshanteringen
kan handla om att hälso- och sjukvårdspersonal snabbt behöver ta
reda på viktig information om den enskilde. Inte minst äldre personer med nedsatt beslutsförmåga är ofta beroende av hälso- och sjukvård som omfattar insatser från flera vårdgivare, privata som offentliga. Har dessa äldre personer dessutom olika och stora vård- och
omsorgsbehov får de oftast sina behov tillgodssedda av flera olika
aktörer. Det anges i förarbetena att ett effektivt informationsutbyte
ofta är en nödvändig förutsättning för att en patient med sammansatta behov ska kunna få en god och säker vård på lika villkor som
övriga patienter. Mot denna bakgrund ansågs det motiverat att införa
en reglering som möjliggör tillgängliggörande av uppgifter även för
personer som inte endast tillfälligt saknar möjlighet att ta ställning i
ett system för sammanhållen journalföring.49
47
48
49

Prop. 2007/08:126 s. 116.
Prop. 2013/14:202 s. 21 f.
Se skälen till regeringens förslag, prop. 2013/14:202 s. 20 ff.
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Behövs det en särskild reglering i den föreslagna lagen?
Enligt utredningens direktiv omfattar uppdraget inte att utreda särskilda frågor som rör personer med nedsatt beslutsförmåga.50 Behövs särskild reglering om sådana personer på det område som omfattas av utredningsuppdraget, bör regleringen, enligt direktiven,
utformas i enlighet med befintlig reglering, t.ex. 6 kap. 2 a § patientdatalagen och 25 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen.51 Den
fråga som uppkommer i detta sammanhang är om det, i likhet med vad
som gäller för sammanhållen journalföring enligt patientdatalagen, bör
införas en särskild reglering för personer som inte endast tillfälligt
saknar förmåga att ta ställning till behandling av personuppgifter om
honom eller henne.
När det gäller patienter som inte endast tillfälligt saknar förmåga
att ta ställning ska de regler som i dag gäller vid sammanhållen journalföring tas in i den nya lagen och tillämpas på samma sätt som de
tillämpas i dag.
Angående omsorgsmottagare som saknar förmåga att ta ställning
kan inledningsvis konstateras att verksamhet som regleras av socialtjänstlagen och LSS ska bygga på respekt för individernas självbestämmanderätt och integritet.52 Regleringen förutsätter många
gånger att en person har förmåga att själv vara delaktig eller på annat
sätt utöva sitt självbestämmande. Det uppställs i vissa fall krav på att
den enskilde är aktiv eller i vart fall ger sitt samtycke till en insats
eller att en viss åtgärd vidtas vid genomförandet av en insats. Många
av de personer som har behov av omsorg saknar dock förmåga att
utöva sitt självbestämmande. Det kan vara fråga om personer med
demens eller funktionsnedsättningar av olika slag. Svensk lagstiftning saknar, med vissa undantag53, regler om hur verksamheter och
50

Dir. 2019:37 s. 14. Utredningen konstaterar härvid att det bl.a. i betänkandet Framtidens
teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) lämnats förslag till bestämmelser som rör vård och
omsorg till människor med varaktigt nedsatt beslutsförmåga.
51
Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att
en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen inte
att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård,
omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till
en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild
vårdgivare eller enskild verksamhet på socialtjänstens område (25 kap. 13 § OSL).
52
Se 1 kap. 1 § 3 stycket socialtjänstlagen och 6 § LSS.
53
Enligt t.ex. 8 § LSS kan, om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att
på egen hand ta ställning i frågan, vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller
framtidsfullmaktshavare begära insatser enligt lagen för honom eller henne.
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personal inom omsorgen ska gå till väga i situationer som kräver att
en person utövar sitt självbestämmande men hans eller hennes förmåga att göra det saknas eller är nedsatt.
Frågor om ställföreträdare för personer med bristande beslutsförmåga inom bl.a. omsorgen har utretts vid flera tillfällen.54 Utredningsarbetet har ännu inte lett till någon generell lagstiftning om
ställföreträdarskap för beslutsoförmögna personer inom omsorgen,
dvs. personer som helt eller delvis saknar möjlighet att vara delaktiga
eller på annat sätt utöva sitt självbestämmande i situationer då detta
förutsätts inom omsorgen.55
För personer som helt saknar eller har nedsatt förmåga att hantera sina egna angelägenheter kan en god man eller förvaltare förordnas enligt 11 kap. 4 eller 7 § föräldrabalken. Ett godmanskap
enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken får omfatta att bevaka den enskildes
rätt, förvalta egendom och sörja för person. I uppdraget att bevaka
den enskildes rätt anses det ligga en behörighet att bl.a. samtycka till
behandling av personuppgifter.56 En förvaltare har, enligt 11 kap. 9 §
första stycket föräldrabalken inom ramen för sitt uppdrag ensam
rådighet över den enskildes egendom och företräder den enskilde i
alla angelägenheter som omfattas av uppdraget.
Datainspektionen har år 2010, innan de särskilda reglerna om
personer som inte endast tillfälligt sakar förmåga att ta ställning eller
samtycka infördes i patientdatalagen (6 kap. 2 a och 3 a §§), tagit upp
frågan om legala ställföreträdares möjlighet att samtycka i patientens
ställe. Datainspektionen konstaterade i ärendet att Attendo Care AB
i strid med 6 kap. 3 § patientdatalagen lät s.k. ”underförstått samtycke” utgöra grund för direktåtkomst till patientuppgifter vid sammanhållen journalföring.57 Datainspektionen anförde att ett giltigt
samtycke enligt dåvarande personuppgiftslagen endast kunde lämnas av den registrerade eller den registrerades legala ställföreträdare.
Att regelmässigt utgå från att personer med bristande beslutsförmåga skulle ha gett sitt samtycke om beslutsförmåga funnits saknade
därmed, enligt Datainspektionens bedömning, rättsligt stöd. Datainspektionen utgick dock från att en legal ställföreträdare kan lämna
54

Se t.ex. Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112), Regler för skydd
och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom (SOU 2006:110), Rätt information – Kvalitet
och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45) och Stöd och hjälp till
vuxna vid ställningstagande till vård, omsorgs och forskning (SOU 2015:80).
55
Se dock lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.
56
Prop. 2016/17:30 s. 110.
57
Datainspektionens beslut 2010-06-29, dnr 1391-2009.
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ett giltigt samtycke till behandling av personuppgifter genom sammanhållen journalföring. Mot bakgrund av ovanstående konstaterade Datainspektionen att den rutin Attendo Care tillämpade för
”underförstådda samtycken” inte innebar att giltiga samtycken enligt
personuppgiftslagen inhämtades. Ett ”underförstått samtycke” som
inhämtades enligt nämnda rutin utgjorde därmed inte heller ett sådant
samtycke som det ställs krav på i 6 kap. 3 § patientdatalagen. Det är
således i strid med 6 kap. 3 § patientdatalagen att låta ett sådant samtycke utgöra grund för direktåtkomst till patientuppgifter vid sammanhållen journalföring. Datainspektionen förelade därför Attendo
Care att vidta åtgärder för att se till att direktåtkomst till uppgifter i
den sammanhållna journalföringen, så länge det inte var fråga om sådan
nödsituation som avses i 6 kap. 4 § patientdatalagen, föregås av ett
frivilligt, särskilt och otvetydigt samtycke från patienten eller dennes
legala ställföreträdare.
I ett ärende om samråd fick Datainspektionen frågan om hantering av registrering av personer som varaktigt saknar beslutsförmåga
i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.58 Datainspektionen
konstaterade att då en vuxen person varaktigt saknar beslutsförmåga
kan han eller hon varken förstå information om registreringen eller
uttrycka att han eller hon motsätter sig registreringen. Därmed kan
en vårdgivare gentemot en sådan person inte uppfylla sina skyldigheter enligt 7 kap. 2 och 3 §§ patientdatalagen. Det går då, enligt
Datainspektionens bedömning, inte att med stöd av bestämmelserna
i patientdatalagen behandla sådana enskildas personuppgifter i ett
nationellt kvalitetsregister. Registreringen av personer som varaktigt
saknar beslutsförmåga i Senior Alert var därför enligt Datainspektionen inte förenlig med dåvarande lagstiftning, om inte den beslutsoförmögne hade en legal ställföreträdare som efter att ha fått information enligt 7 kap. 3 § patientdatalagen inte motsatte sig registrering av den beslutsoförmögne. En legal ställföreträdare ansågs alltså
även här kunna ta ställning i fråga om behandling av personuppgifter
som rör den beslutsoförmögne. Datainspektionens slutsats var alltså
att information vid behandling av personuppgifter om varaktigt
beslutsoförmögna vuxna ska lämnas till deras legala ställföreträdare
och att uppgifter om sådana personer som inte har någon legal ställ58

Datainspektionens beslut 2011-09-16, dnr 708-2011.
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företrädare inte får behandlas, åtminstone inte enligt särskild lagstiftning om kvalitetsregister.59
Mot bakgrund av det anförda torde en god man eller förvaltare
alltså kunna ta ställning till eller ge sitt samtycke till att uppgifter om
patienten eller omsorgsmottagaren görs tillgängliga i ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Detta förutsätter
dock att denna arbetsuppgift faller inom ramen för den gode mannens eller förvaltarens uppdrag enligt förordnandet.60 Vidare är det
så att många människor med nedsatt beslutsförmåga inte har god
man eller förvaltare.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det, utöver reglerna om
godmanskap och förvaltarskap, i lagstiftningen saknas tydliga regler
som ger stöd för personal att ta ställning i frågor om samtycke för
en beslutsoförmögen persons räkning eller att annars företräda personen i frågor som gäller insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS
eller behandling av personuppgifter på dessa områden. Det saknas
också generella regler om vad som ska beaktas vid ställningstaganden
för en beslutsoförmögen persons räkning.
Utredningen föreslår att omsorgsmottagaren, efter information om
vad sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är och möjligheten att motsätta sig sådan behandling, ska ha möjlighet att motsätta sig att vård- och omsorgsdokumentation görs tillgänglig för andra
vård- och omsorgsgivare (se avsnitt 16.5). Regleringen förutsätter att
omsorgsmottagaren kan förstå informationen om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation samt fatta ett övervägt beslut i frågan om
behandling av personuppgifter i ett sådant system. Om omsorgsmottagaren utnyttjar denna rätt, ska hans eller hennes uppgifter spärras.
Det kan konstateras 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 t.ex. om äldre
personer med demenssjukdom eller personer med funktionsnedsättningar, t.ex. autism eller autismliknande tillstånd. De tillhör den grupp
som, enligt motsvarande bestämmelse i 6 kap. 2 a § patientdatalagen,
inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning i fråga om tillgängliggörande av personuppgifter. Som framgår av det föregående saknas
59

Sören Öman och Hans-Olof Lindblom, Personuppgiftslagen, kommentaren till 3 §, JUNO
version 4C.
60
En förvaltares uppdrag kan innefatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person
(11 kap. 7 § föräldrabalken).
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det i lagstiftningen generella regler för hur frågor som kräver omsorgsmottagarens medgivande eller samtycke ska hanteras inom verksamhet
enligt socialtjänstlagen och LSS.61
I likhet med vad som gäller vid sammanhållen journalföring enligt
patientdatalagen är syftet med den förslagna lagen att, med bibehållet integritetsskydd, möjliggöra enkel och smidig informationsöverföring mellan inblandade vård- och omsorgsgivare för att förbättra
omsorgen om omsorgsmottagaren. Det kan antas att omsorgsmottagare med nedsatt beslutsförmåga, t.ex. äldre med demens och personer med en kognitiv funktionsnedsättning, 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.
För att det ska finnas någon dokumentation att tillgängliggöra
krävs normalt att det har beslutats om eller utförts en insats som
omsorgsmottagaren på ett eller annat sätt gått med på. Att den som
har svårt att förstå kan gå med på en konkret insats behöver inte
innebära att denne också har förmåga att ta ställning till den mer
abstrakta frågan om att ge andra potentiell tillgång till dokumentation om insatsen.
Det finns alltså ett behov att behandla personuppgifter om omsorgsmottagare med nedsatt beslutsförmåga i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Att göra uppgifter om
en omsorgsmottagare som inte kan ta till sig information om behandlingen eller ta ställning i fråga om behandlingen av personuppgifter i ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation medför en ökning av risken för intrång i den personliga integriteten. En
avvägning måste därför göras mellan den personliga integriteten och
intresset av att tillgängliggöra personuppgifter för omsorgsmottagare som inte själva kan fatta dessa beslut.
Utredningen redovisar i avsnitt 12.2 och 13.2 att det finns ett klart
behov av enkel och snabb informationsöverföring mellan olika omsorgsgivare inom verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättningar samt mellan sådana verksamheter och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Som ovan konstateras kan behovet av en god kommunikation mellan de olika aktörerna antas vara särskilt stort i de fall
61

Se dock 8 § första stycket LSS.
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omsorgsmottagaren själv har svårt att utrycka sin vilja eller att kommunicera. Utredningen bedömer att behovet av en god vård och omsorg i detta fall väger tyngre än omsorgsmottagarens behov av skydd
för den personliga integriteten. Vid denna bedömning har beaktats de
särskilda villkor som utredningen föreslår ska gälla för tillgängliggörande i dessa fall samt de övriga integritetsstärkande åtgärder som
föreslås som villkor för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Det bör alltså i den föreslagna lagen tas med 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, se följande avsnitt.
Villkor för tillgängliggörande
Enligt utredningens direktiv bör, om det behövs särskild reglering om
personer med nedsatt beslutsförmåga, den föreslagna regleringen
utformas i enlighet med befintlig reglering, t.ex. 6 kap. 2 a § patientdatalagen och 25 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen. Utredningen bedömer att det bör införas bestämmelser om omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning till
frågan om tillgängliggörande av uppgifter i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Nästa fråga att ta ställning
till är om regleringen ska utformas enligt befintlig reglering.
Enligt 6 kap. 2 a § patientdatalagen krävs för tillgängliggörande
genom sammanhållen journalföring för det första att patientens
inställning i detta avseende så långt som möjligt klarlagts. I förarbetena till bestämmelsen anges att, med hänsyn till behovet av integritetsskydd för dessa patienter, patientens inställning till behandling av personuppgifter så långt som möjligt ska klarläggas och vara
vägledande. Framkommer det vid utredning av patientens inställning
att patienten skulle ha motsatt sig sådan behandling ska uppgifterna
inte göras tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring.
Undantag gäller för det fall att patienten senare häver denna spärr
eller om det är fråga om en akut nödsituation.62
62

Prop. 2013/14:202 s. 23.
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Hur omfattande åtgärder vårdgivaren behöver vidta för att klarlägga inställningen får avgöras av förhållandena i det enskilda fallet.
Med att det inte finns anledning att anta menas att det inte ska finnas
konkreta omständigheter som visar att patienten skulle motsätta sig
behandlingen av personuppgifter. En vårdgivare kan t.ex. ha fått
information av en närstående eller en vård- och omsorgsanställd om
att patienten skulle ha motsatt sig att dennes personuppgifter görs
tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring.
Sådan information får anses medföra att någon behandling i form av
tillgängliggörande i ett system för sammanhållen journalföring inte
bör ske. Skulle omständigheterna vara sådana att patienten när han
eller hon hade förmåga att ta ställning har givit uttryck för att han
eller hon inte vill att vårdgivare ska tillgängliggöra personuppgifterna för annan vårdgivare så bör inte heller uppgifterna tillgängliggöras genom sammanhållen journalföring. Detta bör gälla under förutsättning att inte alltför lång tid har förflutit mellan viljeyttringen
och oförmågan att ta ställning. Saknas kännedom eller går det inte
att ta reda på vad patienten har för inställning och finns det inte
någon omständighet som visar att patienten skulle motsätta sig behandlingen, så kan tillgängliggörande ske.63
I förarbetena förtydligas att närstående inte har någon formell
rätt att besluta i den enskildes ställe. Närstående kan dock ge viktig
information som kan ligga till grund för bedömningen av vad som
kan anses klarlagt om patientens inställning till behandlingen av personuppgifter. Vårdgivaren har att informera patienten om vad sammanhållen journalföring innebär och möjligheten att motsätta sig.
Det anges i förarbetena att det kan vara lämpligt att vårdgivaren om
möjligt informerar den enskildes närstående om sammanhållen journalföring och försöker klargöra den enskildes inställning till sådan
behandling, dock under förutsättning att sekretess inte hindrar det.64
I nu aktuellt sammanhang skulle motsvarande reglering innebära
att omsorgsgivaren ges utredningsskyldighet i fråga om omsorgsmottagarens inställning när det gäller att göra uppgifter om honom eller
henne tillgängliga i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Omsorgsgivaren ska alltså så långt som möjligt klargöra omsorgsmottagarens inställning i frågan. Det kan bl.a. ske
genom kontakter med omsorgsmottagarens närstående eller andra
63
64

Prop. 2013/14:202 s. 42.
Prop. 2013/14:202 s. 42.
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personer som omsorgsmottagaren har haft kontakt med, exempelvis
hälso- och sjukvårdspersonal. Omsorgsmottagarens inställning ska,
om den går att fastställa, vara vägledande. En sådan reglering innebär
också att det, om det saknas kännedom om omsorgsmottagarens
inställning eller det inte är möjligt att ta reda på omsorgsmottagarens
inställning och det inte finns någon omständighet som tyder på att
omsorgsmottagaren skulle motsätta sig behandlingen, kan uppgifterna göras tillgängliga. Utredningen gör bedömningen att en sådan
bestämmelse utgör en lämplig avvägning mellan möjligheten att
tillgängliggöra uppgifter avseende de omsorgsmottagare som förmodligen bäst behöver ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och omsorgsgivarens skyldighet att så långt
som möjligt utreda omsorgsmottagarens inställning i denna fråga.
Möjligheten för en omsorgsgivare att göra uppgifter om en omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning
tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
bör alltså, i likhet med vad som gäller för sammanhållen journalföring,
villkoras av att omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av
personuppgifter så långt som möjligt klarlagts och det inte finns anledning att anta omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen.
16.5.7

Uppgift om ospärrade uppgifter

Utredningens förslag: Det ska införas en uppgift i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation om att det finns
ospärrade uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare.
Andra vård- och omsorgsgivare ska kunna ta del av denna uppgift
utan att ta del av uppgift om vilken vård- eller omsorgsgivare som
har gjort uppgiften tillgänglig och övriga uppgifters innehåll.

Uppgift om ospärrade uppgifter enligt patientdatalagen
Enligt 6 kap. 2 § femte stycket patientdatalagen ska ospärrade uppgifter om patienten göras tillgängliga för de vårdgivare som är anslutna till systemet med sammanhållen journalföring. Det ska vidare
införas en uppgift i systemet om att det finns ospärrade uppgifter
om patienten. Andra vårdgivare ska kunna ta del av sistnämnda upp-
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gift utan att ta del av uppgift om vilken vårdgivare som gjort uppgiften tillgänglig och övriga uppgifters innehåll.
Bestämmelsen infördes mot bakgrund av att handlingar med
ospärrade uppgifter som huvudregel utgör allmänna handlingar hos
alla myndigheter som är anslutna till ett system med sammanhållen
journalföring. Bestämmelsen medför att en vårdgivare, utan att ta del
av känsliga uppgifter, kan se om det finns ospärrade uppgifter avseende en person i systemet eller inte. Syftet med bestämmelsen är
att en vårdgivande myndighet som är ansluten till ett system med
sammanhållen journalföring ska kunna pröva om en begäran om
utfående av en allmän handling avseende en viss person kan avslås
redan på den grunden att det inte förvaras någon sådan handling hos
myndigheten, utan att myndigheten ska behöva ta del av ospärrade
uppgifter när förutsättningar för det saknas enligt patientdatalagen.65
Bestämmelsen kompletterades med en ny bestämmelse i den
dåvarande sekretesslagen (7 kap. 1 c § sekretesslagen [1980:100],
som motsvaras av 25 kap. 2 § OSL), enligt vilken absolut sekretess
gäller hos en vårdgivande myndighet för uppgift om enskilds personliga förhållanden om dessa uppgifter har gjorts tillgängliga hos
myndigheten av en annan sådan myndighet eller av en privat vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring och
förutsättningarna för att myndigheten ska få behandla uppgiften
enligt patientdatalagen inte är uppfyllda. Sekretessbestämmelsen blir
tillämplig om en slagning i systemet med sammanhållen journalföring visar att det finns ospärrade uppgifter avseende den person
som en begäran om utfående av allmänna handlingar avser, och vårdgivaren saknar befogenhet enligt patientdatalagen att ta del av uppgifterna. Eftersom uppgifterna i ett sådant fall omfattas av absolut
sekretess, behöver myndigheten inte ta del av uppgifterna för att
avgöra sekretessfrågan.
Tryckfrihetsförordningen och sammanhållen journalföring
Journalen och andra handlingar i en personakt inom den allmänna
socialtjänsten omfattas av 2 kap. tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Frågan blir vilken betydelse det får

65

Prop. 2007/08:126 s. 251.

428

695
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

för utformningen av bestämmelsen om vilka uppgifter som ska anges
i systemet med sammanhållen omsorgsdokumentation.
Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen avses med en handling
en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast
med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på
annat sätt. En handling är enligt 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen
allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 §
samma lag är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet gäller också
för handlingar hos bl.a. kommunala bolag (2 kap. 3 OSL).
Enligt 2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen anses en
upptagning förvarad hos en myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten
själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas eller
avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Det gäller oberoende av om
förfogandet avser handlingar som genererats i myndighetens egen
verksamhet eller som är inkomna t.ex. genom att myndigheten har
direktåtkomst till andra organs elektroniska information.66
Det finns två undantag från huvudregeln om när en upptagning ska
anses förvarad hos en myndighet. Undantagen gäller endast sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. För det första gäller enligt 2 kap. 6 § andra stycket tryckfrihetsförordningen att en sammanställning av uppgifter ur en upptagning för
automatiserad behandling anses förvarad hos myndigheten endast om
myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder och inte annat följer av 7 § samma kapitel. Sammanställningar som inte kan tas fram genom rutinbetonade åtgärder anses
däremot inte förvarade hos myndigheten och utgör alltså inte allmänna
handlingar.
Det andra undantaget föreskrivs i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen. Enligt bestämmelsen anses en sammanställning inte förvarad
hos myndigheten om sammanställningen innehåller personuppgifter
och myndigheten enligt lag eller förordning saknar befogenhet att
göra sammanställningen tillgänglig, den s.k. begränsningsregeln.
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Syftet med bestämmelsen är
att allmänheten inte med stöd av offentlighetsprincipen ska kunna
ta del av sammanställningar av uppgifter ur upptagningar som myn66
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digheten av hänsyn till skyddet för enskildas integritet själv är
rättsligen förhindrad att ta fram i sin egen verksamhet.67 Endast
begränsningar i lag eller förordning är relevanta, t.ex. förbud i registerförfattningar för en myndighet att använda vissa sökbegrepp eller
att ta fram sammanställningar genom samkörning mellan olika register.68 Den typ av ändamålsbegränsningar som finns i 6 kap. 3 och 4 §§
patientdatalagen utgör dock inte en sådan begränsning som avses i
undantagsbestämmelsen i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen.69
Undantagsregeln gäller även om sammanställningen kan tas fram
med rutinbetonade åtgärder.
Enligt huvudregeln i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen anses en
handling ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga
om en upptagning gäller i stället att den anses ha kommit in till myndigheten när någon annan har gjort den tillgänglig för myndigheten
på det sätt som anges i 6 § samma kapitel.
En handling anses enligt 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen ha
upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling
som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen
inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt. Särskilda regler gäller dock enligt
andra stycket 1 samma bestämmelse för diarier, journaler samt sådana
register eller andra förteckningar som förs fortlöpande. De anses ha
upprättats när de har färdigställts för anteckning eller införing.
Frågan om när en allmän handling hos en vårdgivare utgör en allmän handling också hos en annan vårdgivare som ingår i samma
system för sammanhållen journalföring diskuterades i förarbetena till
patientdatalagen. Det bör noteras att sammanhållen journalföring
bygger på direktåtkomst och att resonemanget nedan alltså utgår från
att utlämnande sker genom direktåtkomst. Om en befattningshavare
som för in en uppgift i en journalhandling tillhör en myndighet, blir
upptagningen en förvarad och upprättad allmän handling hos den egna
myndigheten. För det fall en patient motsätter sig att uppgiften görs
tillgänglig för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring,
ska uppgiften spärras. Den får då inte göras elektroniskt tillgänglig för
67
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Prop. 2001/02:70 s. 23.
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SOU 2012:90 s. 116.
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andra vårdgivare. Spärrade uppgifter blir, enligt regeringens bedömning, alltså inte allmänna handlingar hos andra myndigheter som är
anslutna till sammanhållen journalföring. Upptagningen är dock en
förvarad och upprättad allmän handling hos den myndighet som
ansvarar för upptagningen.70
Om uppgiften inte spärras utan görs tillgänglig för andra till
informationssystemet anslutna myndigheter genom direktåtkomst,
blir uppgiften enligt huvudregeln i nuvarande 2 kap. 6 § första
stycket tryckfrihetsförordningen att anse som en förvarad och inkommen allmän handling hos varje ansluten annan myndighet redan
genom den tekniska och potentiella möjlighet som dessa har att ta
fram uppgiften. Även journalhandlingar och andra uppgifter som
görs tillgängliga för myndigheter av privata vårdgivare, blir redan vid
tillgängliggörandet genom direktåtkomst inkomna allmänna handlingar hos alla anslutna myndigheter som tekniskt kan bereda sig
tillgång till uppgifterna.71
När det gäller den s.k. begränsningsregeln i nuvarande 2 kap. 7 §
tryckfrihetsförordningen konstateras i förarbetena till patientdatalagen att de villkor för behandlingen i ett system för sammanhållen
journalföring som föreslås (nuvarande 6 kap. 3 och 4 §§ patientdatalagen) inte kan anses utgöra sådana rättsliga begränsningar som avses
i nuvarande 2 kap. 7 § tryckfrihetslagen.72 Det innebär att en sammanställning av ospärrade uppgifter som en annan vårdgivare gjort
tillgängliga för en vårdgivande myndighet är förvarad hos myndigheten, och därmed en allmän handling, om sammanställningen kan
göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. Sammanfattningsvis
kan alltså sägas att ospärrade uppgifter som huvudregel utgör allmänna handlingar hos alla myndigheter som är anslutna till den sammanhållna journalföringen, dels om det är fråga om färdiga elektroniska handlingar, dels om det är fråga om en sammanställning av
ospärrade uppgifter som kan göras tillgänglig med rutinbetonade
åtgärder och utan användning av förbjudna sökbegrepp.73
I förarbetena konstateras vidare att en konsekvens av att ospärrade uppgifter i ett system med sammanhållen journalföring som
huvudregel utgör allmänna handlingar hos alla anslutna myndig70

Prop. 2007/08:126 s. 123.
Prop. 2007/08:126 s. 123 f.
72
Prop. 2007/08:126 s. 125. Bedömningen görs med stöd av uttalanden i förarbetena till
personuppgiftslagen (prop. 1997/98:44 s. 44 och SOU 2004:6 s. 246).
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Prop. 2007/08:126 s. 129 f.
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heter, oavsett vem som infört uppgifterna i systemet, är att en
begäran att få del av sådana uppgifter kan göras hos vem som helst
av de anslutna myndigheterna. En begäran att få ta del av en allmän
handling ska som huvudregel prövas av den eller de myndigheter hos
vilken begäran görs (2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen). Med tanke på den stränga sekretess som råder för uppgifterna i patientjournaler torde dock, enligt förarbetena, möjligheterna för allmänheten att med stöd av tryckfrihetsförordningens
bestämmelser få del av allmänna handlingar hos myndigheter inom
hälso- och sjukvården vara mycket små. Dock gäller att eftersom
hälso- och sjukvårdssekretessen inte är absolut utan gäller med en
presumtion för sekretess, måste en vårdgivare som är ansluten till ett
sådant system, om någon begär att uppgifter i systemet lämnas ut, ta
del av uppgifterna för att kunna pröva om de kan lämnas ut. Detta
gäller även om det rör sig om ospärrade uppgifter som någon annan
vårdgivare har gjort tillgängliga hos vårdgivaren och oavsett om
förutsättningarna i 6 kap. 3 eller 4 § patientdatalagen, t.ex. att det ska
finnas en aktuell patientrelation med den person uppgifterna rör och
att patienten ska samtycka till behandlingen av uppgifterna, är uppfyllda eller inte. I förarbetena sägs att eftersom de regler i patientdatalagen som syftar till att skydda den enskildes integritet beträffande ospärrade uppgifter i förhållande till andra vårdgivare i ett
system för sammanhållen journalföring således i praktiken kan sättas
ur spel genom att någon utomstående, en enskild eller en annan
myndighet, begär att få tillgång till de allmänna handlingar som den
sammanhållna journalen består av, har således patienten, när denne
ska välja mellan att spärra uppgifterna och lämna dem ospärrade, i
praktiken inte en sådan kontroll över uppgifternas vidare spridning
inom ramen för den sammanhållna journalföringen som förutsätts i
patientdatalagen. Regeringen befarade att denna ordning, om den
inte justerades, kunde leda till att förtroendet för systemet med sammanhållen journalföring rubbas.74
En myndighet kan avslå en begäran att ta del av en allmän handling av huvudsakligen två skäl, antingen därför att det inte finns
någon sådan allmän handling hos myndigheten eller därför att alla
uppgifterna i handlingen omfattas av sekretess. Om en vårdmyndighet inte har eller har haft någon patientrelation med en person och
det inte heller finns några ospärrade uppgifter om personen i syste74

Prop. 2007/08:126 s. 130.
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met, ska en begäran om utfående av allmän handling med uppgifter
avseende den personen avslås på den grunden att det inte finns någon
sådan allmän handling hos myndigheten. För att myndigheten ska
kunna göra en sådan prövning utan att ta del av eventuella ospärrade
uppgifter om personen när förutsättningar härför saknas, krävs att
det tekniska systemet är uppbyggt så att myndigheten kan se om det
över huvud taget finns ospärrade uppgifter om en viss person. Av
detta skäl infördes bestämmelsen i patientdatalagen om att en vårdgivare, när denne gör uppgifter om en patient tillgängliga för andra
vårdgivare i ett system med sammanhållen journalföring, även ska
införa en uppgift i systemet om att det finns ospärrade uppgifter om
patienten i fråga. Övriga vårdgivare ska kunna ta del av en sådan uppgift utan att ta del av uppgift om vilken vårdgivare som gjort uppgiften tillgänglig eller ta del av övriga uppgifters innehåll.75
Samtidigt som ovan beskrivna bestämmelse infördes, infördes
även en bestämmelse i dåvarande sekretesslagen (motsvarande
25 kap. 2 § OSL), enligt vilken absolut sekretess gäller hos en vårdgivande myndighet för uppgifter som en annan vårdgivare har gjort
tillgänglig för myndigheten i ett system för sammanhållen journalföring i sådana situationer då de förutsättningar för behandling av
uppgifterna som anges i 6 kap. 3 och 4 §§ patientdatalagen inte är
uppfyllda. Regeringen uttalade att om dessa förutsättningar däremot
är uppfyllda eller myndigheten tidigare har behandlat uppgifter om
personen i fråga med stöd av nämnda bestämmelser, bör hälso- och
sjukvårdssekretessen gälla hos myndigheten för sådana uppgifter
med samma styrka som vanligt, dvs. med ett omvänt skaderekvisit.
Regleringen innebär att om en begäran om att få ut en allmän handling avseende en viss person riktas till en vårdgivande myndighet
som inte har eller har haft en vårdrelation till personen i fråga och
om en slagning i systemet med sammanhållen journalföring visar att
det finns ospärrade uppgifter avseende den personen, behöver myndigheten inte ta del av dessa uppgifter för att kunna avgöra sekretessfrågan. Eftersom myndigheten i en sådan situation saknar befogenhet enligt patientdatalagen att behandla uppgifterna, omfattas
uppgifterna av absolut sekretess och myndigheten behöver inte ta
del av de närmare uppgifterna om personen för att kunna konstatera
att så är fallet.76
75
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Prop. 2007/08:126 s. 130 f.
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Uppgift om ospärrade uppgifter i den förslagna lagen
På samma sätt som vid sammanhållen journalföring kommer en
ospärrad uppgift i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation att anses som en förvarad och inkommen allmän
handling hos varje ansluten annan offentlig vård- och omsorgsgivare
när systemet bygger på direktåtkomst. Det gäller dock förmodligen
inte vid annat elektroniskt utlämnande, t.ex. vid utlämnande genom
en s.k. fråga-svar-funktion (se vidare avsnitt 12.3.2). Även journalhandlingar och andra uppgifter i handlingar som görs tillgängliga för
offentliga vård- och omsorgsgivare av privata vård- och omsorgsgivare, blir vid tillgängliggörandet genom direktåtkomst inkomna
allmänna handlingar hos alla offentliga vård- och omsorgsgivare som
tekniskt kan bereda sig tillgång till uppgifterna. De villkor som utredningen föreslår ska vara uppfyllda för att en vård- eller omsorgsgivare
ska få behandla uppgifter i systemet med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation (se avsnitt 16.6 och 16.7) utgör, enligt utredningens bedömning, inte någon sådan begränsning som innebär
att undantagsbestämmelsen i den s.k. begränsningsregeln i 2 kap. 7 §
tryckfrihetsförordningen är tillämplig.
Som konstateras tidigare innebär bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen att en begäran att få ta del av uppgifter i en allmän
handling kan göras hos vilken som helst av de offentliga vård- och
omsorgsgivare som är anslutna till ett system med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation genom direktåtkomst. På samma
sätt som inom hälso- och sjukvården gäller sekretess med ett omvänt
skaderekvisit för uppgift om enskilds personliga förhållanden inom
socialtjänsten och därmed jämställd verksamhet (26 kap. 1 § OSL).
Sekretessen är emellertid inte absolut, vilket innebär att den offentliga omsorgsgivare som får en begäran om utlämnande av allmän
handling måste göra en sekretessprövning. Detsamma gäller om en
myndighet får en begäran från en annan myndighet om att få ospärrade uppgifter som myndigheten förfogar över (6 kap. 5 § OSL).
Det krävs att omsorgsgivaren tar del av uppgifterna för att kunna
pröva om de kan lämnas ut.
En offentlig omsorgsgivare kan avslå en begäran att ta del av en
allmän handling på grund av att det inte finns någon sådan allmän
handling hos omsorgsgivaren eller därför att alla uppgifterna i handlingen omfattas av sekretess. Om den offentliga omsorgsgivaren inte

434

701
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

har eller har haft någon omsorgsrelation med en person och det inte
heller finns några ospärrade uppgifter om personen i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska en begäran om
att få ut en allmän handling med uppgifter om den personen avslås
på den grunden att det inte finns någon sådan allmän handling hos
omsorgsgivaren. För att den offentliga omsorgsgivaren ska kunna
göra en sekretessprövning avseende ospärrade uppgifter hos en
annan vård- eller omsorgsgivare utan att ta del av de ospärrade uppgifterna när förutsättningar för det enligt den föreslagna villkorsbestämmelsen saknas, bör systemet utformas på ett sådant sätt att
den omsorgsgivare som ska göra sekretessprövningen kan se om det
över huvud taget finns ospärrade uppgifter om en viss person. I likhet med vad som gäller för sammanhållen journalföring bör det
därför införas en bestämmelse som innebär att en omsorgsgivare, i
samband med att denne gör uppgifter om en person tillgänglig för
andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, även ska införa en uppgift om att det finns
ospärrade uppgifter om personen i fråga. Vidare bör gälla att övriga
vård- och omsorgsgivare ska kunna ta del av en sådan uppgift utan
att ta del av uppgift om vilken omsorgsgivare som gjort uppgiften
tillgänglig eller ta del av övriga uppgifters innehåll. Bestämmelserna
innebär, tillsammans med den bestämmelse om absolut sekretess
som föreslås i avsnitt 19.2, att den offentliga omsorgsgivaren kan
pröva en begäran om att få ut en allmän handling (eller en myndighets begäran om att få uppgifter) om en person hos en annan vårdoch omsorgsgivare och avslå begäran på grund av sekretess, utan att
myndigheten behöver ta del av innehållet av uppgifterna om det
saknas förutsättningar för det enligt den föreslagna lagen.
Det bör förtydligas att reglerna om allmänna handlingars offentlighet endast gäller för myndigheter, och de organ som enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen jämställs
med myndigheter. Uppgifter som hos en vård- eller omsorgsgivare
som är en myndighet utgör allmän handling utgör alltså inte en allmän handling hos en privat vård- eller omsorgsgivare.
Frågan om sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig enligt reglerna om sammanhållen omsorgsdokumentation hos en offentlig omsorgsgivare och om tystnadsplikt inom privat bedriven sådan verksamhet berörs i avsnitt 19.3 och 19.4.6.
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Vårdgivares tillgång till andras uppgifter genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Utredningens förslag: En vårdgivare får behandla uppgifter som
andra vård- och omsorgsgivare gjort tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 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
(2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
och patienten samtycker till det.
Vårdgivaren får också behandla sådana uppgifter om uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en patientrelation med, om uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda
ett sådant intyg som avses i 3 kap. 16 § patientdatalagen
(2008:355) och patienten samtycker till det.
Samtycke till behandlingen krävs dock inte, om patienten är
ett barn som inte självt kan samtycka.

16.6.1

Ytterligare villkor för behandling av personuppgifter
vid sammanhållen journalföring

För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga i ett system för sammanhållen journalföring
är det inte tillräckligt att patienten inte motsätter sig att uppgifterna
görs tillgängliga enligt 6 kap. 2 § patientdatalagen. Därutöver uppställs i 6 kap. 3 § patientdatalagen tre villkor för behandlingen, nämligen dels att uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell
patientrelation med, dels att 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 (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, och dels att patienten samtycker
till det. Vårdgivaren får även behandla sådana uppgifter om uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en patientrelation
med och uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda ett intyg
om vården och patienten samtycker till det. I fråga om uppgifter om
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barn gäller inte kraven på samtycke. Innebörden av förutsättningarna har beskrivits i avsnitt 6.9.
16.6.2

Villkor för vårdgivares tillgång till andra vårdoch omsorgsgivares uppgifter

Som beskrivs i avsnitt 15.1.1 är avsikten att reglerna om vårdgivares
behandling av personuppgifter genom sammanhållen journalföring
ska tas in i den föreslagna nya lagen och tillämpas på samma sätt vid
vårdgivares behandling av personuppgifter hos andra vårdgivare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Vidare bör
samma villkor ställas upp för att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en omsorgsgivare gör tillgängliga genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter om en person som en omsorgsgivare gjort tillgängliga, dvs. uppgifter om en patient som samtidigt är omsorgsmottagare, bör det i den nya lagen uppställas samma krav som i dag gäller
vid sammanhållen journalföring, dvs. dels att uppgifterna rör en
patient som det finns en aktuell patientrelation med, dels att 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 dels att patienten samtycker till det. I förarbetena till bestämmelsen om krav på
samtycke (6 kap. 3 § första stycket 3 PDL) anges att det ska vara ett
sådant samtycke som avses i personuppgiftslagen (1998:204).77 Utredningen anser dock att i stället för att samtycket ska uppfylla de
krav som uppställdes i den tidigare personuppgiftslagen, bör den
enskildes samtycke, uppfylla de krav som följer av dataskyddsförordningen (se vidare om innebörden av detta i avsnitt 16.7.4). Detta
trots att själva definitionen av samtycke inte har ändrats i sak i dataskyddsförordningen i förhållande till personuppgiftslagen.78 Någon
ändring i sak i förhållande till vad som gäller vid sammanhållen journalföring är inte avsedd.
Vårdgivaren ska också få behandla sådana uppgifter om uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en patientrelation
med, uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda ett sådant
77
78
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intyg som avses i 3 kap. 16 § patientdatalagen och patienten samtycker till det. Anledningen till att vårdgivare oavsett om vårdgivaren
har en aktuell patientrelation med patienten i fråga eller ej bör få
behandla även omsorgsgivares uppgifter för att utfärda intyg om vården är exempelvis att det i omsorgsgivarnas dokumentation kan finnas
uppgifter om uppföljning av ordinerade åtgärder (se avsnitt 13.2.3)
som kan vara av intresse för utfärdande av intyg om vård.
Utredningen föreslår att särskilda regler ska gälla om patienten är
ett barn, se följande avsnitt.
16.6.3

Barn och deras vårdnadshavare

För att en vårdgivare ska få behandla sådana uppgifter om ett barn
som en vårdgivare inte har rätt att spärra enligt 6 kap. 2 § fjärde
stycket andra meningen patientdatalagen krävs inte något samtycke
(6 kap. 3 § tredje stycket PDL). Detta beror enligt förarbetena på att
vårdnadshavare inte ges möjlighet att spärra barnets uppgifter i det
första skedet.79
Sedan reglerna om sammanhållen journalföring infördes har barnkonventionen börjat gälla som svensk lag.80 Enligt artikel 12 i barnkonventionen ska konventionsstaterna tillförsäkra det barn som är i
stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor
som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande
till barnets ålder och mognad. För detta ändamål ska barnet, i alla
domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet,
särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en
företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med
nationella procedurregler.
En reglering som innebär att vårdnadshavares samtycke inte krävs
för behandling av personuppgifter genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, utan att barnet med utgångspunkt i mognad och ålder självt ska få bestämma i frågan, ligger i linje med barnkonventionens krav på barnets inflytande över frågor som rör
honom eller henne.
Mot denna bakgrund bör reglerna i 6 kap. 3 § tredje stycket
patientdatalagen tas in i den föreslagna lagen med den modifieringen
79

Prop. 2007/08:126 s. 116.
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft
den 1 januari 2020.
80
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att det bara är när barnet självt inte kan samtycka, som behandling
av personuppgifter utan samtycke får ske. Den bestämmelsen bör
även tillämpas vid vårdgivares behandling av omsorgsgivares uppgifter
för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos
patienten eller för att utfärda intyg enligt 3 kap. 16 § patientdatalagen.
I den föreslagna lagen bör det alltså framgå att kravet på samtycke för
att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som andra vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inte gäller, om patienten är ett barn som inte självt kan
samtycka.

16.7

Omsorgsgivares tillgång till andras uppgifter
genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation

Utredningens förslag: En omsorgsgivare får behandla uppgifter
som en annan vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation om uppgifterna
rör en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser eller
är föremål för en utredning om att få sådana insatser, uppgifterna
kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser för omsorgsmottagaren eller utredning om insatser samt att omsorgsmottagaren samtycker till det.
Samtycke till behandling av omsorgsdokumentation krävs dock
inte, om omsorgsmottagaren är ett barn som inte självt kan samtycka.

16.7.1

Villkor för omsorgsgivares tillgång till andra vårdoch omsorgsgivares uppgifter

För att ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska vara ändamålsenligt för de vård- och omsorgsgivare som
ingår i ett sådant system, och därmed till nytta för patienterna och
omsorgsmottagarna, är det avgörande att patienterna och omsorgsmottagarna känner förtroende för systemet. Om patienten eller
omsorgsmottagaren befarar att uppgifterna om honom eller henne
kommer att spridas till obehöriga eller användas för andra syften än
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han eller han kunna förutse, finns det risk för att patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig behandlingen. Det finns alltså skäl att
ställa upp villkor för när uppgifter som inte är spärrade i ett system
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får behandlas
av en annan vård- eller omsorgsgivare än den som tillfört uppgifterna
till systemet.
I likhet med vad som gäller för sammanhållen journalföring enligt
patientdatalagen är det, för att systemet ska vara till gagn för omsorgsmottagare och vård- och omsorgsgivare, av vikt att omsorgsmottagaren inte, för att inte riskera att tappa kontrollen över
behandlingen av uppgifterna, spärrar uppgifterna i ett inledande
skede för säkerhets skull. Det är därför motiverat att omsorgsmottagaren ges den slutgiltiga kontrollen över när en vård- eller omsorgsgivare får ta del av en omsorgsgivares omsorgsdokumentation
om honom eller henne. En sådan opt out-modell, eller ”tyst samtycke” som gäller i det inledande skedet, när den enskilde omsorgsmottagaren inleder kontakt med en omsorgsgivare framstår inte som
en tillräckligt integritetsstärkande åtgärd. Det bör i stället uppställas
ett krav på samtycke från omsorgsmottagaren för att en vård- eller
omsorgsgivare ska få ta del av sådan omsorgsdokumentation som
tillförts systemet av en annan omsorgsgivare.
Samtycket utgör i detta sammanhang en integritetshöjande åtgärd och inte en rättslig grund enligt artikel 6.1 i dataskyddsförordningen eller för att enligt artikel 9.2 i dataskyddsförordningen få
behandla känsliga personuppgifter. Den rättsliga grunden är, i vart
fall, att behandlingen av personuppgifterna är nödvändiga för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (att ta omsorg om en omsorgsmottagare som behöver det) på det sätt som framgår av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. I fråga om känsliga personuppgifter finns stödet för att tillåta behandlingen i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen, eftersom behandlingen är nödvändig av skäl
som hänger samman med social omsorg och då tystnadsplikt gäller
inom verksamheterna.
Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att det i den
föreslagna lagen bör införas villkor som är jämförbara med de som
i dag gäller för vårdgivares behandling av personuppgifter som annan
vårdgivare gjort tillgängliga genom sammanhållen journalföring för
att ospärrade uppgifter i ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska få behandlas av en omsorgsgivare, nämligen
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att uppgifterna rör en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens
insatser eller på annat sätt har en aktuell omsorgsrelation med och
uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser för
omsorgsmottagaren samt att omsorgsmottagaren samtycker till det.
16.7.2

Omsorgsmottagaren får omsorgsgivarens insatser eller
är föremål för utredning om insats

Ett av villkoren för att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som
en annan vårdgivare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen
journalföring är enligt 6 kap. 3 § 1 patientdatalagen att uppgifterna
rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med. Enligt
förarbetena är bestämmelsen inte en regel om s.k. inre sekretess,
utan den anger under vilka förutsättningar vårdgivaren som sådan får
använda direktåtkomst till annan vårdgivares information som vårdgivaren medgetts genom den sammanhållna journalföringen. Härigenom begränsas den legala räckvidden i förhållande till den faktiska
tillgången till andra vårdgivares information till att enbart omfatta de
patienter som vårdas eller behandlas inom den egna verksamheten.
Innebörden av formuleringen aktuell patientrelation har beskrivits i
avsnitt 6.9.2.
Som tidigare anförts kan acceptansen för ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation antas bli större, om
omsorgsmottagaren har möjlighet att förutse och ha kontroll över
vilka uppgifter om honom eller henne som är tillgängliga för vårdoch omsorgsgivarna i ett sådant system. Det finns därför skäl att
tydliggöra och begränsa under vilka förutsättningar en omsorgsgivare får tillåta direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande
av uppgifter till en annan omsorgsgivare eller till en vårdgivare. På
samma sätt som patientdatalagen uppställer krav på att det ska finnas
en aktuell patientrelation för att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga, bör det i den
förslagna lagen uppställas krav på att uppgifterna som omsorgsgivaren önskar behandla rör en omsorgsmottagare som omsorgsgivaren
på något sätt har en aktuell kontakt eller relation med. Frågan är vilket begrepp som lämpligast betecknar denna relation mellan omsorgsgivare och omsorgsmottagare.
I patientdatalagen används begreppet aktuell patientrelation för
att avgränsa bestämmelsens tillämpningsområde, se mer om detta
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begrepp i avsnitt 6.9.2. Ett alternativ är därför att, med beaktande av
formuleringen i patientdatalagen, i den föreslagna lagen uppställa
krav på att det ska finnas en aktuell omsorgsrelation mellan omsorgsgivaren och omsorgsmottagaren, för att omsorgsgivaren ska få
behandla uppgifter som en annan omsorgsgivare eller en vårdgivare
tillfört systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det torde i de flesta fall inte vara svårt att avgöra om en omsorgsgivare som utför insatser inom den föreslagna lagens tillämpningsområde har en aktuell omsorgsrelation med omsorgsmottagaren. Det kan t.ex. vara fråga om en kommunal utförare som utför
hemtjänst hos en äldre person eller en privat aktör som utför insatser
enligt LSS för en person med en funktionsnedsättning. I sådana fall
torde omsorgsrelationen påbörjas när beslutet om stöd fattas och pågå
tills rätten till hemtjänst, stöd eller service upphör, såvitt avser den
aktuella omsorgsgivaren.
Begreppet aktuell omsorgsrelation är alltså en lämplig beteckning
på de fall då omsorgsgivaren utför insatser avseende äldre och
personer med funktionsnedsättningar samt personer som har
insatser enligt LSS. I avsnitt 16.2 har utredningen emellertid kommit
fram till att begreppet omsorgsgivare inte endast ska avse de aktörer
som utför insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar, utan även de som handlägger och beslutar i ärenden om
sådana insatser samt följer upp beslut om sådana insatser, dvs. ansvarar för insatser. Följaktligen bör även den relation som uppstår mellan omsorgsgivaren och omsorgsmottagaren vid handläggningen av
ett ärende, beslut i ett ärende och uppföljning av beslutet kunna
utgöra en aktuell relation i den föreslagna bestämmelsens bemärkelse. Det kan konstateras att sådan verksamhet, dvs. handläggning,
beslutsfattande och uppföljning, faller utanför det som vanligtvis
brukar avses med omsorg. Det är således svårt att endast utifrån
begreppets ordalydelse förstå att även sådan verksamhet kan innebära att det finns en aktuell omsorgsrelation mellan omsorgsgivare
och omsorgsmottagaren. Denna risk för otydlighet talar för att ett
annat uttryckssätt bör väljas.
Utredningen har övervägt andra uttryckssätt som på ett bättre
sätt beskriver samtliga dessa relationer mellan omsorgsgivaren och
omsorgsmottagaren. Utredningen konstaterar i avsnitt 16.1.2 att
det, för att uppnå en tydlig avgränsning av lagens tillämpningsområde, är nödvändigt att utgå från de bestämmelser i socialtjänstlagen
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som beskriver vilka insatser äldre och personer med funktionsnedsättningar kan få på grund av behov som uppstått till följd av hög
ålder eller funktionsnedsättning och de insatser som omfattas av
LSS, som ju bara gäller för (vissa) personer med funktionsnedsättningar. Med insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar avses i den föreslagna lagen insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen
och som lämnas till äldre och personer med funktionsnedsättningar,
insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 5 kap. 5 och
7 §§ socialtjänstlagen, insatser enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen
och insatser enligt LSS. Som beskrivs närmare i avsnitt 16.1.6 avses
med omsorgsmottagare en person som fått eller får insatser för äldre
eller personer med funktionsnedsättningar eller som fått eller får
behovet av sådana insatser bedömda. Det framstår därmed som
lämpligt att ett villkor för att få ta del av uppgifter i sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation är att omsorgsmottagaren får en
sådan insats för äldre eller personer med funktionsnedsättningar
som omfattas av lagen från omsorgsgivaren eller är föremål för en
utredning om en sådan insats. För att en omsorgsgivare ska få
behandla uppgifter som en annan vård- eller omsorgsgivare har gjort
tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
bör i den föreslagna lagen uppställas som krav att uppgifterna rör en
omsorgsmottagare som får sådana insatser som omfattas av lagen
från omsorgsgivaren, eller är föremål för en utredning om att få
sådana insatser, från omsorgsgivaren. Med en sådan formulering
framgår att inte bara de omsorgsgivare som har en aktuell relation
med omsorgsmottagaren genom att de utför insatser för omsorgsmottagaren omfattas, utan även de omsorgsgivare som ansvarar för
en sådan insats.
Kravet innebär att relationen ska finnas med just den omsorgsmottagare som uppgifterna avser. Det är alltså inte tillåtet att genom
sammanhållen omsorgsdokumentation ta del av uppgifter om en
omsorgsmottagare, t.ex. en familjemedlem, annat än om uppgifterna
förekommer i dokumentation om den aktuella omsorgsmottagaren.
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Uppgifterna ska antas ha betydelse för omsorgsgivarens
insatser

Kravet på att uppgifterna som omsorgsgivaren önskar ta del av ska
antas vara av betydelse för omsorgsgivarens insatser innebär att en
faktisk prövning av uppgiftens eller uppgifternas betydelse för omvårdnaden av omsorgsmottagaren måste göras. Det krävs alltså att
en handläggare, anställd eller annan person som utför en insats enligt
den föreslagna lagen gör en konkret bedömning av om uppgifterna
skulle kunna komma att göra någon skillnad för utförandet av insatsen eller utredningen om insatsen. I avsnitt 12.2 och 13.2 ges exempel på när en omsorgsgivare har behov av en personuppgift för att
ansvara för eller utföra en insats för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt måste det beaktas att bestämmelserna
i den föreslagna lagen bör vara möjliga att tillämpa i den dagliga verksamheten. Kraven på bedömningen av om en uppgift kan antas ha
betydelse för utförandet av omsorgsgivarens insatser eller handläggning, beslut i ärenden om omsorgsgivarens insatser samt uppföljning
av beslut om omsorgsgivarens insatser får därför inte ställas för högt.
Eftersom den som ska göra prövningen, av uppenbara skäl, ännu inte
har tagit del av uppgifterna, måste prövningen många gånger utgå från
vad som typiskt sett kan anses gälla om inte omsorgsmottagaren själv
kan lämna närmare upplysningar. Något slentrianmässigt inhämtande
av uppgifter från en annan vård- eller omsorgsgivares vård- eller
omsorgsdokumentation eller inhämtande av uppgifter som kan vara
bra att ha är emellertid aldrig aktuellt.
Det är bara om uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser eller ansvar för insatser enligt just de bestämmelser
som omfattas av den föreslagna lagen som uppgifterna får inhämtas.
Om en omsorgsgivare exempelvis utför insatser både för äldre och
för missbrukare, får omsorgsgivaren alltså inte inhämta uppgifter
från en annan omsorgsgivare eller vårdgivare om en äldre missbrukare för att kunna utföra en insats avseende missbruk.
16.7.4

Samtycke

Som utredningen anger i avsnitt 12.3.9 bör det ställas krav på samtycke från omsorgsmottagaren för att en omsorgsgivare ska få ta del
av sådan vård- och omsorgsdokumentation som en annan vård- eller
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omsorgsgivare gjort tillgänglig i systemet med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Frågan är vilka krav som ska ställas för
att villkoret på samtycke till behandling av uppgifter i ett system
med sammanhållen omsorgsdokumentation ska anses uppfyllt.
Av förarbetena till motsvarande bestämmelse i patientdatalagen
framgår att det fordras ett aktivt samtycke från patientens sida. Det
ska vara ett sådant samtycke som avses i den tidigare personuppgiftslagen, dvs. det ska vara frivilligt, särskilt och otvetydigt. Kravet på
att samtycket ska vara frivilligt ger, enligt förarbetena, uttryck för
att den enskilde verkligen ska ha ett val. En registrerad kunde vidare,
enligt den då gällande personuppgiftslagen, inte lämna ett giltigt
generellt samtycke till behandling av personuppgifter som inte är
preciserat till något eller några ändamål. Det följer av kravet på att
samtycket ska vara särskilt. Att samtycket ska vara otvetydigt anses
enligt förarbetena innebära att det inte får råda någon tvekan om att
den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter.81
Av förarbetena till patientdatalagen framgår vidare att samtycket
bör inhämtas först i skede 2, dvs. då patienten kommit till en annan
vårdgivare än den som har upprättat vårddokumentationen. Under
förutsättning att den då gällande personuppgiftslagens krav på att ett
samtycke ska vara särskilt och otvetydigt uppfylls, ansågs det emellertid finnas utrymme att i vissa fall lämna ett samtycke i förväg.
Redan i skede 1, dvs. då patienten är hos den första vårdgivaren som
dokumenterar uppgifterna, kan med andra ord patienten inte bara
låta bli att kräva en spärr, utan också lämna samtycke i förväg till att
en viss eller vissa kommande vårdgivare får använda direktåtkomst
vid en planerad och konkret vårdsituation.82
Angående samtycket anges vidare i förarbetena att det är lämpligt
att samtycket dokumenteras, även om det inte finns något formellt
krav på detta. Samtycket ska givetvis föregås av att patienten får
information om vad han eller hon samtyckt till. Inget hindrar att ett
samtycke lämnas i förväg innan den aktuella patientrelationen har
uppstått. Många gånger kan det vara en praktisk ordning att patienten redan i samband med att uppgifter om honom eller henne görs
tillgängliga i ett sammanhållet journalsystem samtycker till att annan
vårdgivare senare får ta del av uppgifterna. Detta är möjligt under
förutsättning att samtycket är särskilt och otvetydigt. Ett praktiskt
81
82

Prop. 2007/08 :126 s. 252 f.
Prop. 2007/08:126 s. 116.
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exempel på då samtycke kan lämnas i förväg är då patienten befinner
sig i en vårdprocess som inbegriper flera olika vårdgivare och där
patienten skickas runt mellan dessa i ett remissförfarande.83 Det
anges i Socialstyrelsens föreskrifter att vårdgivaren ska säkerställa att
en patientjournal, i förekommande fall, innehåller uppgifter om
sådant samtycke.84
I stället för att uppfylla de krav som uppställdes i den tidigare personuppgiftslagen, bör den enskildes samtycke, som utgör villkor för
omsorgsgivarens åtkomst till uppgifter i ett system med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation, uppfylla de krav som följer av dataskyddsförordningen (se vidare avsnitt 4.4.5).85 Ett samtycke är enligt
dataskyddsförordningen varje slag av frivillig, specifik, informerad och
otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom
ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar
behandling av personuppgifter som rör honom eller henne (artikel 4.11 i dataskyddsförordningen). Själva definitionen av samtycke
har inte ändrats i sak i förhållande till dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen.86
Viljeyttringen kan alltså ske antingen genom ett uttalande eller
genom en bekräftande handling och den ska avse att den registrerade
godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.
Det krävs inte enligt dataskyddsförordningen att samtycket är skriftligt, men vid tvist har den personuppgiftsansvarige bevisbördan för att
samtycke lämnats (artikel 5.2, 7.1 och 24.1).87
Definitionen av begreppet samtycke i dataskyddsförordningen
innebär att ett s.k. hypotetiskt samtycke inte kan godtas. Inte heller
s.k. tyst samtycke, där den registrerade informeras om en tilltänkt
behandling av personuppgifter och ges en viss frist för att motsätta
sig behandlingen, kan godtas, eftersom samtycket ska vara en otvetydig viljeyttring genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling. Däremot kan, som framgår av definitionen, s.k. konkludent handlande konstituera ett samtycke, t.ex. när den registrerade lämnar efterfrågade personuppgifter efter att ha fått information
83

Prop. 2007/08 :126 s. 253.
Se 5 kap. 5 § 9 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).
85
Prop. 2017/18:171 s. 140 f.
86
Prop. 2017/18:171 s. 140.
87
Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m., kommentaren till artikel 4, JUNO
Version:1A.
84
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om den tilltänkta behandlingen av dessa och om att det är frivilligt att
lämna personuppgifter och att ett uppgiftslämnande betraktas som ett
samtycke. Samtycket ska avse just det aktuella ändamålet för behandlingen av personuppgifter.88
Med frivilligt menas att den registrerade har ett fritt val att medverka i behandlingen. Samtycke bör inte, enligt skäl 42, betraktas
som frivilligt om den registrerade inte har någon genuin eller fri valmöjlighet eller inte utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt
samtycke. Samtycke bör därför inte utgöra giltig rättslig grund för
behandling av personuppgifter om det råder betydande ojämlikhet
mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige. Detta gäller särskilt om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det därför är osannolikt att samtycket har lämnats frivilligt
när det gäller alla förhållanden som denna särskilda situation omfattar (skäl 43).
Det kan alltså råda sådan betydande ojämlikhet mellan den registrerade och en myndighet som personuppgiftsansvarig att det är
osannolikt att samtycke kan lämnas frivilligt som rättslig grund för en
behandling av personuppgifter. Det är emellertid inte uteslutet att
myndigheter i vissa fall kan använda samtycke som rättslig grund. Ett
exempel är när myndigheten erbjuder vissa extra tjänster, t.ex. ett
nyhetsbrev eller tillgång till information om den registrerades ärenden
via internet. Ett annat exempel kan vara när en myndighet inte har
några maktbefogenheter i förhållande till den registrerade, t.ex. en
analysmyndighet eller en myndighet med forskningsuppdrag.89
För att samtycket ska vara informerat bör, enligt skäl 42, den registrerade känna till åtminstone den personuppgiftsansvariges identitet och syftet med den behandling för vilken personuppgifterna är
avsedda. Det är alltså bara behandling av personuppgifter för det
ändamål som den registrerade blivit informerad om som samtycket
kan avse. Har den personuppgiftsansvarige informerat om att behandlingen av personuppgifterna ska gå till på visst sätt, men denne
senare önskar göra på något annat sätt, måste ett nytt samtycke

88

Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m., kommentaren till artikel 4, JUNO
Version:1A.
89
Sören Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m., kommentaren till artikel 4, JUNO
Version:1A.
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hämtas in.90 Av artikel 7.3 följer att den registrerade före samtycket
också ska informeras om att samtycket när som helst kan återkallas.
Mot bakgrund av de krav som följer av dataskyddsförordningen
bör omsorgsmottagarens samtycke till en omsorgsgivares behandling av personuppgifter som vårdgivare eller en annan omsorgsgivare
gjort tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, för att vara giltigt, vara en frivillig, specifik, informerad och
otvetydig viljeyttring. Något krav på skriftligt samtycke från omsorgsmottagaren bör inte ställas i den föreslagna lagen. Uppkommer
tvist om en person lämnat samtycke eller inte bör den personuppgiftsansvarige omsorgsgivaren, i likhet med vad som gäller för sammanhållen journalföring, ha bevisbördan för att sådant samtycke har
lämnats. 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.
Samtycket bör vara specifikt och entydigt och avse ett visst
aktuellt ändamål för behandlingen av personuppgifter. Det kan t.ex.
vara fråga om flera olika utförare inom hemtjänsten som utför insatser för en omsorgsmottagare, och omsorgsmottagaren ger sitt
samtycke till att omsorgsgivarna, för att kunna utföra dessa insatser,
får ta del av varandras uppgifter och uppgifter hos omsorgsmottagarens vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Kravet på att samtycket ska vara specifikt bör dock inte
hindra att omsorgsmottagaren lämnar ett samtycke i förväg i vissa
situationer, förutsatt att ändamålet med behandlingen är tydligt
avgränsat. Det kan exempelvis vara lämpligt om omsorgsmottagaren
har insatser som utförs löpande av flera olika omsorgsgivare, t.ex.
personlig assistans som utförs av en omsorgsgivare på natten och av
en annan omsorgsgivare på dagen. Omsorgsmottagaren bör i sådana
fall kunna samtycka till att dessa omsorgsgivare inhämtar de uppgifter om omsorgsmottagaren som är nödvändiga för insatserna från
varandra kontinuerligt, utan att omsorgsmottagaren behöver ge sitt
samtycke vid varje enstaka tillfälle. En omsorgsmottagare bör alltså
kunna lämna samtycke till behandling av personuppgifter av en eller
flera omsorgsgivare på förhand, under förutsättning att omsorgsmottagaren kan överblicka vilken behandling som avses och vilka
90
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omsorgsgivare som kan komma att behandla uppgifterna genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det bör också
vara tillräckligt att ett sådant samtycke lämnas till en av de vård- eller
omsorgsgivare som är anslutna till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. De samarbetande vård- och omsorgsgivarna
får tillsammans komma överens om ett sätt att sinsemellan kommunicera att en vårdmottagare har lämnat samtycke i förväg och samtyckets omfattning. Det bör betonas att det är den personuppgiftsansvarige vård- eller omsorgsgivaren som har ansvar för att
kontrollera att det finns ett giltigt samtycke innan behandling av personuppgifter utförs.
När det gäller kravet på att samtycket ska vara frivilligt kan konstateras att många av de omsorgsgivare som omfattas av förslaget är
myndigheter. Det bör i detta sammanhang dock noteras att samtycke inte utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i ett system för sammanhållen omsorgsdokumentation,
utan är en integritetsstärkande åtgärd, varför utrymmet för att bedöma omsorgsmottagarens samtycke som frivilligt torde vara större
än när samtycket utgör den rättsliga grunden för behandlingen. Att
införa ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation ska
vara en frivillig möjlighet för omsorgsgivarna, och omsorgsmottagarens deltagande i ett sådant system ska enligt utredningens förslag
också vara frivilligt. Samtycket uppställs inte som krav för att omsorgsmottagaren ska få omvårdnad. Situationen kan möjligtvis i stället jämföras med exemplet ovan, då en myndighet erbjuder vissa
extra tjänster. 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.
Det finns vissa särskilda regler i dataskyddsförordningen som
begränsar barns möjlighet att lämna samtycke (se bl.a. artikel 8.1).
Bortsett från dessa bestämmelser tycks det som att ett barn självt
kan lämna ett giltigt samtycke.91 Frågan vad som bör gälla i fråga om
samtycke till behandling av personuppgifter avseende barn berörs i
nästa avsnitt.
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Datainspektionen har gjort bedömningen att den registrerades
legala ställföreträdare kan lämna sådant samtycke som krävs enligt
6 kap. 3 § patientdatalagen.92 En legal ställföreträdares möjlighet att
ta ställning i fråga om behandling av personuppgifter eller lämna ett
giltigt samtycke i de fall omsorgsmottagaren inte endast tillfälligt
saknar förmåga att lämna sådant samtycke som krävs enligt den föreslagna lagen berörs i avsnitt 16.5.6 och 16.9.
16.7.5

Barn och deras vårdnadshavare

Enligt 6 kap. 3 § tredje stycket patientdatalagen gäller undantag från
kravet på patientens samtycke i de fall en vårdgivare behandlar
sådana uppgifter om ett barn som en vårdgivare inte har rätt att
spärra enligt 6 kap. 2 § fjärde stycket andra meningen patientdatalagen. Denna undantagsregel följer, enligt förarbetena, av att vårdnadshavare inte ges möjlighet att spärra barnens uppgifter i det första
skedet.93
Utredningen föreslår, av skyddsskäl, att en vårdnadshavare inte
ska ha möjlighet att motsätta sig att uppgifter om ett barn görs tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
(se avsnitt 16.5.5). En sådan reglering blir dock meningslös, om en
vårdnadshavare i ett senare skede kan förhindra att en vårdgivare
eller en annan omsorgsgivare tar del av sådana uppgifter genom att inte
lämna sitt samtycke till behandlingen. 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 om ett barn genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inte vara villkorad av vårdnadshavarens samtycke. Om omsorgsmottagaren är ett barn ska det alltså inte uppställas något krav på
vårdnadshavarens samtycke för att omsorgsgivaren ska få behandla
personuppgifter om barnet genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
I avsnitt 16.6.3 och 16.8 har utredningen beträffande vårdgivares
åtkomst till vård- och omsorgsdokumentation föreslagit undantag
från kravet på samtycke för barn som inte själva kan samtycka och i
92
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vissa fall för patienter som inte endast tillfälligt saknar förmåga att
lämna samtycke. Av samma skäl som anförs där bör det av den föreslagna lagen framgå att kravet på samtycke för att en omsorgsgivare
ska få behandla uppgifter som andra omsorgsgivare gjort tillgängliga
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inte gäller,
om omsorgsmottagaren är ett barn som inte självt kan samtycka.
När det gäller möjligheten för personal inom socialtjänsten att ta
del av vårddokumentation synes detta behov 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.

16.8

När patienten inte kan samtycka

Utredningens förslag: En vårdgivare får ta del av uppgift om
vilka andra vård- och omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna
samtycke.
Vårdgivaren får även behandla de uppgifter som andra vårdoch omsorgsgivare gjort tillgängliga genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation om vårdgivaren bedömer att dessa
kan antas ha betydelse för den vård som är nödvändig med hänsyn
till patientens hälsotillstånd, patientens inställning till sådan
behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts, och
det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt
sig behandlingen av personuppgifterna.
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Regleringen i patientdatalagen

När det gäller personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga att
lämna samtycke gäller särskilda regler i patientdatalagen. En vårdgivare får avseende sådana personer enligt 6 kap. 3 a § första stycket
patientdatalagen ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har gjort
uppgifter tillgängliga. Vårdgivaren får vidare enligt andra stycket
samma bestämmelse behandla de uppgifter som gjorts tillgängliga
genom sammanhållen journalföring om vårdgivaren bedömer att
uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som är nödvändig
med hänsyn till patientens hälsotillstånd samt patientens inställning
till sådan behandling så långt som möjligt klarlagts och det inte finns
anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig behandlingen.
En vårdgivare får alltså ta del av uppgift om vilken vårdgivare som
har gjort uppgifter tillgängliga enligt 6 kap. 2 eller 2 a § patientdatalagen, om en patient inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna
sådant samtycke som annars föreskrivs i patientdatalagen. Uppgifterna kan ha gjorts tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring antingen enligt 6 kap. 2 § patientdatalagen i de fall patienten hade förmåga att ta ställning till om dessa skulle få göras
tillgängliga eller enligt 6 kap. 2 a § patientdatalagen i de fall patienten
inte hade sådan förmåga. En bedömning ska göras huruvida patienten
saknar förmåga att lämna det samtycke som i normalfallet krävs för
åtkomst till uppgifter genom sammanhållen journalföring. Vidare ska
det vara fråga om uppgifter som rör en patient som vårdgivaren har en
aktuell patientrelation med och uppgifterna ska antas ha betydelse för
att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården. Bedömningen av patientens förmåga att samtycka har inte, enligt förarbetena, någon räckvidd utanför
den konkreta situationen då bedömningen görs. Med hänsyn till hur
patientens hälsotillstånd utvecklas eller förändras kan patientens
förmåga variera över tid och även variera beroende på vilken fråga
som patienten behöver ta ställning till.94
I 6 kap. 3 a § andra stycke regleras under vilka förutsättningar
vårdgivaren även ska få behandla personuppgifter som gjorts tillgängliga av en annan vårdgivare. Om vårdgivaren med ledning av uppgifterna om vilken vårdgivare som gjort uppgifter tillgängliga bedömer
att ospärrade uppgifter om patienten kan antas ha betydelse för den
94
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vård som är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd, får
vårdgivaren även behandla uppgifterna. För behandling krävs dock
att vissa ytterligare villkor är uppfyllda. För det första ska patientens
inställning till vårdgivarens möjlighet att även få behandla uppgifter
som en annan vårdgivare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring så långt som möjligt ha klarlagts. Det ska vidare
inte finnas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig
behandlingen. Detta tar särskilt sikte på de fall då patienten tidigare
haft förmåga att ta ställning till tillgängliggörande av personuppgifter i sammanhållen journalföring men vid tiden för direktåtkomst till
en annan vårdgivares patientuppgifter saknar förmåga att lämna samtycke. Hur omfattande åtgärder vårdgivaren behöver vidta för att
klarlägga inställningen får avgöras av förhållandena i det enskilda fallet. Med rekvisitet att det inte finns anledning att anta menas att det
inte ska finnas konkreta omständigheter som visar att patienten
skulle motsätta sig behandlingen.95
Det är den vårdgivare som behöver ta del av uppgifter hos en
annan vårdgivare som ska göra bedömningen av om patienten har
förmåga att ge sitt samtycke till behandlingen eller inte och göra
bedömningen om uppgifterna kan antas ha betydelse för vården. Det
kan vara den eller de behöriga befattningshavarna hos vårdgivaren
som ges denna åtkomst respektive får behandla uppgifterna. Vem
eller vilka som är behöriga befattningshavare bestäms av vårdgivaren.96 Paragrafen ska inte tillämpas i akuta situationer då det är fara
för patientens liv eller det annars finns allvarlig fara för patientens
hälsa. I sådana akuta situationer kan bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra
stycket patientdatalagen om hävande av spärrade uppgifter tillämpas.
När patientdatalagen och reglerna om sammanhållen journalföring infördes fanns inga särskilda regler för vuxna personer som
tillfälligt eller mer varaktigt har en nedsatt förmåga att lämna samtycke (se vidare avsnitt 16.5.6). Detta ledde, enligt förarbetena till
6 kap. 3 a § patientdatalagen, till bristande överenstämmelse mellan
hälso- och sjukvårdspersonalens förutsättningar att utföra och ge
vård och möjligheterna att på ett effektivt sätt ta del av den information som behövs för att kunna ta ställning till vilka vårdinsatser
som ska ges. Enligt den praxis som gäller inom hälso- och sjukvården
får personalen erbjuda och ge den patient som på grund av nedsatt
95
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beslutsförmåga inte kan samtycka till vårdinsatser den vård som utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet bedöms vara den bästa för
patienten. En läkare får i mötet med en patient med nedsatt beslutsförmåga erbjuda och ge nödvändig vård, men fick som en följd av
patientdatalagens dåvarande utformning inte genom direktåtkomst
ta del av den vårddokumentation som fanns hos en annan vårdgivare
och som kunde behövas för att kunna ge bästa möjliga vård. Det
ansågs inte vara en tillfredsställande ordning att hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att bestämma om vården för patienten
men samtidigt saknar legala förutsättningar att ta del av nödvändig
information.97
Det samtycke som krävs enligt 6 kap. 3 § patientdatalagen ska
vara särskilt och otvetydigt. Kravet på samtycke innebär att det,
enligt förarbetena, i praktiken inte är möjligt att vare sig tillgängliggöra eller ta del av uppgifter om en vuxen person som inte kan samtycka till behandlingen. Personer med nedsatt beslutsförmåga utestängdes från fördelarna med sammanhållen journalföring. Det
anges i förarbetena att nödvändigt informationsutbyte för att kunna
ge dessa patienter en god och säker vård i stället får göras på något
annat sätt än genom direktåtkomst, dvs. genom begäran om utlämnande av handlingar och uppgifter, med stöd av den sekretessbrytande bestämmelse som medger utlämnande av nödvändiga uppgifter i vården och behandlingen av patienter som av olika skäl har nedsatt beslutsförmåga (25 kap. 13 § OSL). När det gäller patienter med
nedsatt beslutsförmåga, som ofta har sammansatta vårdbehov, var
alltså hälso- och sjukvården hänvisad till det enda sätt för informationsutbyte som gällde samtliga patienter innan patientdatalagen och
reglerna om sammanhållen journalföring trädde i kraft. Det sägs i
förarbetena att det inte är tillfredsställande att en patientgrupp som
normalt sett har större nytta av denna form av informationsutbyte
än andra grupper är utestängd från fördelarna med sammanhållen
journalföring.98
Det anges i förarbetena att vården av en person med nedsatt
beslutsförmåga blir säkrare om personalen inom vården vid behov
kan ta del av journalanteckningar upprättade av en annan vårdgivare.
Tillgång till rätt information gör att de patientsäkerhetsrisker som
97
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uppstår i övergångarna mellan olika vårdgivare, och som också uppstår mellan olika vårdgivare som under samma tid behandlar samma
patient, men för olika åkommor, reduceras.99
Mot denna bakgrund ansågs det finnas skäl att införa särskilda
regler för att göra det möjligt för en vårdgivare att ta del av uppgifter
om personer med nedsatt beslutsförmåga i ett system med sammanhållen journalföring.
16.8.2

Regleringen i den föreslagna lagen

Som beskrivs i avsnitt 15.1.1 bör bestämmelserna i 6 kapitlet patientdatalagen föras över till den föreslagna lagen och tillämpas på samma
sätt som i dag i de fall det rör sig om en vårdgivare som tar del av
uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Motsvarande regler bör
gälla även när en vårdgivare tar del av uppgifter som en omsorgsgivare
gjort tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I den föreslagna lagen bör det därför föras in en bestämmelse
som motsvarar 6 kap. 3 a § patientdatalagen och som anger vad som
gäller om patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna
sådant samtycke som annars krävs för behandling av personens uppgifter. I sådant fall ska en vårdgivare, på samma sätt som enligt nuvarande bestämmelse i patientdatalagen, få ta del av uppgift om vilka
andra vårdgivare eller omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
I den nya lagen bör det också införas en bestämmelse som anger
att vårdgivaren även får behandla de uppgifter som gjorts tillgängliga
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation om vårdgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för den vård som
är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd, patientens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts, och det inte finns anledning att anta att patienten skulle
ha motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.

99
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När omsorgsmottagaren inte kan samtycka

Utredningens förslag: 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 saknar 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.
Enligt utredningens direktiv omfattar uppdraget inte att utreda särskilda frågor som rör personer med nedsatt beslutsförmåga.100 Behövs särskild reglering om sådana personer på det område som omfattas av utredningsuppdraget bör regleringen utformas i enlighet
med befintlig reglering, t.ex. 6 kap. 2 a § patientdatalagen och
25 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen.101 I detta avsnitt berörs frågan om den föreslagna lagen bör innehålla särskild reglering
avseende omsorgsmottagare som har nedsatt beslutsförmåga, och
hur den i så fall bör utformas.
Som konstaterats i avsnitt 16.5.6 saknas det i svensk lagstiftning,
med vissa undantag, regler om hur verksamheter och personal inom
omsorgen ska gå till väga i situationer som kräver att en person ska
lämna samtycke, men personens förmåga att lämna ett sådant samtycke är nedsatt. I vissa fall har personen en god man eller förvaltare
100

Dir. 2019:37 s. 14. Utredningen konstaterar härvid att det bl.a. i betänkandet Framtidens
teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) lämnats förslag till bestämmelser som rör vård och
omsorg till människor med varaktigt nedsatt beslutsförmåga.
101
Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att
en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen inte
att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård,
omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till
en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild
vårdgivare eller enskild verksamhet på socialtjänstens område (25 kap. 13 § OSL).
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förordnad, som inom ramen för sitt uppdrag kan lämna ett sådant
samtycke. Det är dock långt ifrån alla omsorgsmottagare, som omfattas av den föreslagna lagstiftningen om sammanhållen vård- och
omsorgdokumentation, som har en god man eller förvaltare.
Som utredningen anger i avsnitt 12.3.9 bör det som huvudregel
ställas krav på samtycke från omsorgsmottagaren för att en omsorgsgivare ska få ta del av sådan vård- och omsorgsdokumentation som
tillförts systemet av en annan vård- eller omsorgsgivare. Kravet på
uttryckligt och informerat samtycke innebär dock att personer som
inte kan lämna ett sådant samtycke utesluts från ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Som anges i avsnitt 16.5.6 kan det konstateras att många av de omsorgsmottagare
som kommer att omfattas av den föreslagna lagen av olika anledningar
har en bristande beslutsförmåga. Det kan exempelvis gälla för en del
äldre med demenssjukdom eller vissa personer med olika typer av
kognitiva funktionsnedsättningar, som alltså inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke till att en omsorgsgivare tar del av
uppgifter om honom eller henne genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Syftet med den föreslagna regleringen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är att förenkla och förbättra informationsöverföringen mellan olika vård- och omsorgsgivare, med bättre och tryggare vård för patienten och omsorg för
omsorgsmottagaren som mål. Det kan antas att de omsorgsmottagare
som har nedsatt förmåga att ta del av information och lämna ett informerat samtycke i detta sammanhang också är de som på grund av att
de själva har svårt att kommunicera har störst behov av en välfungerande informationsöverföring mellan vård- och omsorgsgivarna. Det
framstår som otillfredsställande att dessa omsorgsmottagare, på grund
av att de saknar förmåga att lämna ett giltigt samtycke, inte ska kunna
omfattas av reglerna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det finns alltså skäl att även här göra undantag från huvudregeln
om samtycke och föreslå särskilda bestämmelser för omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke.
Att möjliggöra behandling av personuppgifter avseende en omsorgsmottagare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation utan att omsorgsmottagaren lämnat sitt samtycke till sådan
behandling kan innebära en ökad risk för integritetsintrång. Utredningen gör dock bedömningen att det, på grund av den nytta det kan
antas medföra för omsorgsmottagaren, ändå kan vara motiverat att
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tillåta sådan behandling i vissa fall. Det finns dock av integritetsskäl
anledning att begränsa behandlingen genom särskilda villkor. Utredningen gör bedömningen att de särskilda villkor som uppställs för
behandling av personuppgifter om en person som inte enbart tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke enligt 6 kap. 3 a § patientdatalagen, utgör en lämplig avvägning mellan möjliggörande av behandling av personuppgifter som rör personer som inte själva kan
lämna ett giltigt samtycke och begränsning av möjligheten att behandla sådana uppgifter. På motsvarande sätt som enligt patientdatalagen innebär kravet på att uppgifterna kan antas ha betydelse
för de aktuella insatserna eller en utredning om sådana insatser att
någon, innan uppgifterna behandlas, ska göra en bedömning av om
uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser eller
utredning om insatser och är nödvändiga med hänsyn till omsorgsmottagarens behov. Som anges i avsnitt 16.7.3 bör kravet på bedömningen inte ställas för högt, men en bedömning i det enskilda fallet
ska i vart fall alltid göras. Det torde motverka slentrianmässig
behandling av uppgifter i dessa sammanhang.
I 6 kap. 3 a § andra stycket 2 och 3 patientdatalagen anges som
ytterligare förutsättning att patientens inställning till behandlingen
av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts och att det inte
finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig behandlingen. Ett sådant utredningskrav bör lämpligen tas med i den föreslagna bestämmelsen om vad som gäller i de fall omsorgsmottagaren
inte kan samtycka till behandling av personuppgifter. Kravet innebär
att den omsorgsgivare som önskar ta del av uppgifter i ett system
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska försöka
utreda omsorgsmottagarens inställning i frågan. Därvid kan uppgifter från omsorgsmottagarens närstående eller andra personer som
han eller hon har kontakt med vara av betydelse. Om omsorgsmottagaren på något sätt, t.ex. i ett tidigare skede när han eller hon
hade förmåga att ge uttryck för sin inställning, har gett uttryck för
att han eller hon motsätter sig behandling ska detta vara vägledande.
Finns det däremot inget som tyder på att omsorgsmottagaren
motsätter sig behandlingen bör den kunna ske.
I avsnitt 16.8 har utredningen beträffande vårdgivares åtkomst till
vård- och omsorgsdokumentation föreslagit undantag från kravet på
samtycke för patienter som inte endast tillfälligt saknar förmåga att
lämna samtycke. Motsvarande undantag finns inom sammanhållen
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journalföring (se 6 kap. 3 a § patientdatalagen) och har i detta avsnitt
föreslagits av utredningen inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation när det gäller vårdgivare. När det gäller möjligheten
för personal inom socialtjänsten att ta del av vårddokumentation
synes behovet vara något mindre än i de ovan nämnda fallen. 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, ens för barn och omsorgsmottagare som inte
endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke, för att en omsorgsgivare ska få ta del av vårdgivares dokumentation genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Sammanfattningsvis bedömer utredningen att omsorgsgivarens
möjlighet att ta del av uppgifter om en omsorgsmottagare som inte
endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke, som en annan
omsorgsgivare tillfört till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, ska regleras särskilt i den föreslagna lagen. En omsorgsgivare bör i sådana fall för det första få ta del av uppgift om vilken
omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga. Omsorgsgivaren
bör vidare få behandla uppgifterna om omsorgsmottagaren. Detta får
dock endast ske under förutsättning att omsorgsgivaren bedömer att
uppgifterna kan antas ha betydelse för sådana insatser för omsorgsmottagaren som är nödvändiga med hänsyn till omsorgsmottagarens
behov, eller en utredning om sådana insatser, samt att 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.
Ett normalt utvecklat barn är inte en sådan omsorgsmottagare
som inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke, jämför
avsnitt 16.7.5 om krav på samtycke från barn.
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16.10 Fara för patientens liv eller hälsa
Utredningens förslag: Om det finns spärrade uppgifter om en
patient och det finns fara för dennes liv eller det annars finns
allvarlig risk för dennes hälsa, får vårdgivaren, om patienten inte
kan häva spärren, ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare
som har spärrat uppgifterna. Om vårdgivaren med ledning av
denna uppgift bedömer att de spärrade uppgifterna kan antas ha
betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver, får
vårdgivaren begära hos den vårdgivare som har spärrat uppgifterna att denne häver spärren.
Om det finns ospärrade uppgifter om en patient och det finns
fara för dennes liv eller det annars finns allvarlig risk för dennes
hälsa, får vårdgivaren, om patientens samtycke inte kan inhämtas,
ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som har gjort uppgifterna tillgängliga. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift
bedömer att ospärrade uppgifter som en annan vårdgivare gjort
tillgängliga kan antas ha betydelse för den vård som patienten
oundgängligen behöver, får vårdgivaren behandla de ospärrade
uppgifterna.
I 6 kap. 4 § patientdatalagen finns särskilda regler om sammanhållen
journalföring som gäller om det föreligger fara för patientens liv eller
hälsa. Om det finns spärrade uppgifter om en patient och det föreligger fara för patientens liv eller annars föreligger allvarlig risk för
dennes hälsa, får vårdgivaren om patienten inte kan begära att spärren hävs enligt 2 § fjärde stycket samma lag, ta del av uppgiften om
vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat uppgifterna. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer att de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren begära hos den vårdgivare som
har spärrat uppgifterna att denne häver spärren. Genom att vårdgivaren kan se hos vilken eller vilka vårdgivare som det finns spärrade
uppgifter kan vårdgivaren bedöma om uppgifterna kan antas ha
betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver.
Endast en spärr för uppgifter som kan antas ha sådan betydelse får
hävas. Rekvisitet ”kan antas ha betydelse” förutsätter enligt förarbetena att den som avser att bereda sig tillgång till uppgifterna gör
något aktivt ställningstagande till vilken betydelse uppgifterna kan
460

727
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

ha. Det bör vara den eller de behöriga befattningshavarna hos vårdgivaren som ges denna åtkomst respektive får behandla uppgifterna.
Vem som är behörig befattningshavare bestäms av vårdgivaren.
Självfallet ska i första hand patienten själv begära att en spärr hävs
eller att samtycke inhämtas. Det kan emellertid av olika skäl vara
omöjligt. Med förutsättningarna att fara föreligger för patientens liv
eller att det annars föreligger allvarlig risk för dennes hälsa avses att
det i princip ska vara fråga om en allvarlig situation då de spärrade
uppgifterna bedöms vara viktiga för den vård eller behandling som
omgående måste sättas in. Det ska alltså av hänsyn till patientsäkerheten inte vara möjligt att avvakta en tid för att patienten ska kunna
häva spärren (en akut nödsituation). Patienten är kanske medvetslös
eller alltför medtagen för att kunna ta ställning till frågan. Vidare kan
saken brådska så att det inte finns någon tid att invänta att patienten
häver spärren eller att inhämta samtycke. Det ska alltså vara sådana
och liknande skäl som gör att patientens val att häva en spärr inte kan
inväntas eller att samtycke inte kan inhämtas.102
Av 6 kap. 4 § andra stycket patientdatalagen framgår att motsvarande bestämmelser som anges i första stycket även ska gälla i
akuta nödsituationer beträffande ospärrade uppgifter som har gjorts
tillgängliga av andra vårdgivare i systemet med sammanhållen journalföring när patientens samtycke inte kan inhämtas enligt 3 § patientdatalagen. Eftersom uppgifterna är ospärrade behöver dock inte
vårdgivaren som behandlar patienten i den akuta nödsituationen
vända sig till andra vårdgivare med någon begäran.103
Utredningen anser att den aktuella regeln om vårdgivares behandling av uppgifter när det finns fara för patientens liv bör tas in i den
föreslagna lagen och fortsätta att tillämpas på samma sätt som nu.
Det kan övervägas om bestämmelsen bör utsträckas till att gälla även
tillgänglig omsorgsdokumentation i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen gör dock bedömningen att det
inte torde finnas ett så stort behov av omsorgsdokumentation i de
fall patienten befinner sig i en sådan akut nödsituation som avses i
6 kap. 4 § patientdatalagen. Bestämmelsen ska alltså även fortsättningsvis avse vårdgivares åtkomst till vårddokumentation i de fall det
föreligger fara för en patients liv eller hälsa.

102
103

Prop. 2007/08:126 s. 253 f.
Prop. 2007/08 :126 s. 253.
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16.11 En uttömmande reglering
Utredningens förslag: En vård- eller omsorgsgivare får inte behandla uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation under andra förutsättningar än dem som anges i lagen, även om patienten eller
omsorgsmottagarens uttryckligen samtycker till det.
Enligt 6 kap. 5 § patientdatalagen får en vårdgivare inte behandla en
annan vårdgivares uppgifter om en patient i ett system för sammanhållen journalföring under andra förutsättningar än dem som anges
i 6 kap. 3 och 4 §§ samma lag, även om patienten uttryckligen samtycker till det. Enligt förarbetena till bestämmelsen är det viktigt att
direktåtkomst inte används för andra ändamål än de angivna, inte ens
med patientens samtycke. Anledningen till detta är bl.a. att direktåtkomst är en särskilt integritetskänslig form av elektroniskt utlämnande av personuppgifter.104
Utredningens förslag innebär att en vård- eller omsorgsgivare,
under vissa angivna förutsättningar, får ha tillgång, genom direktåtkomst eller annan elektroniskt utlämnande, till personuppgifter hos
andra vård- och omsorgsgivare i ett system med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Även om förslaget innehåller en rad
integritetsstärkande åtgärder, går det inte att bortse från att direktåtkomst typiskt sett anses innebära en särskild integritetsrisk. De personuppgifter som kommer att göras tillgängliga genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation är många gånger av integritetskänslig karaktär. Dessa omständigheter talar för att det i den föreslagna
lagen ska uppställas tydliga ramar för när en vård- eller omsorgsgivare
får behandla uppgifter om patienter och omsorgsmottagare som en
annan vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Som tidigare anförts kan det
vidare antas att det är en fördel för förtroendet för ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation om uppgifterna
enbart behandlas för de syften och ändamål som patienten och omsorgsmottagaren kan förutse och kontrollera. En slutsats som kan
dras av detta är att villkoren för när en vård- och omsorgsgivare får

104

Prop. 2007/08:126 s. 254.
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behandla uppgifter i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation bör anges uttryckligen i den föreslagna lagen.
Mot denna bakgrund bedömer utredningen att det i lagen bör
förtydligas att en vård- eller omsorgsgivare inte får behandla en annan
vård- eller omsorgsgivares uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation under
andra förutsättningar än dem som anges i lagen, även om patienten
eller omsorgsmottagaren uttryckligen samtycker till det.
Bestämmelsen i artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen om att behandling är laglig om den registrerade har lämnat sitt samtycke till att
dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål
är direkt tillämplig och ger ingen möjlighet till nationell begränsning.
Det är därför inte tillåtet att förbjuda enskilda att behandla personuppgifter med stöd av ett giltigt samtycke från den registrerade annat
än när det gäller känsliga personuppgifter (artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen) och personuppgifter om lagöverträdelser (artikel 10 i
dataskyddsförordningen). Däremot kan myndigheter trots dataskyddsförordningen förbjudas att använda möjligheten att behandla
personuppgifter med stöd av samtycke.105 De personuppgifter som
kommer att behandlas i ett system med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation utgör för det mesta känsliga personuppgifter
(om främst hälsa) enligt dataskyddsförordningens definition. Det
föreslagna förbudet utgör vidare bara en integritetsstärkande åtgärd
för personuppgifter som redan behandlas och innebär att dessa inte
får återanvändas, ens med den registrerades samtycke. Behandlingen
av personuppgifter i systemet med sammanhållen omsorgsdokumentation grundas på, i vart fall, artikel 6.1 e (allmänt intresse) i
dataskyddsförordningen. Därmed är det, enligt artikel 6.2 och 6.3 i
dataskyddsförordning, tillåtet med nationella bestämmelser om de
närmare villkoren för behandlingen som gäller för både myndigheter
och enskilda. Ett förbud för såväl allmänna som privata vård- och
omsorgsgivare att behandla personuppgifter som redan finns i ett
system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, trots
den enskildes samtycke till sådan behandling, är således förenligt
med dataskyddsförordningen.106

105

SOU 2017:66 s. 203 f. och 231.
Jämför Socialdataskyddsutredningens bedömning avseende 6 kap. 5 § patientdatalagen i
SOU 2017:66 s. 348 f.
106
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16.12 Personuppgiftsansvar vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
Utredningens förslag: Vård- eller omsorgsgivaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vård- eller
omsorgsgivaren utför vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. 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 vårdoch omsorgsgivare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar för
övergripande frågor om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

16.12.1 Allmänt om personuppgiftsansvar
Personuppgiftsansvarig är, enligt definitionen i artikel 4 i dataskyddsförordningen, en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Definitionen av begreppet personuppgiftsansvarig och vad ansvaret innebär berörs närmare i avsnitt 4.4.4. Den personuppgiftsansvarige ska bl.a. genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
Av definitionen i artikel 4 i dataskyddsförordningen framgår att
om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av EU-rätten
eller medlemsstaternas nationella rätt, kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas
i EU-rätten eller i medlemsstaternas nationella rätt. Det är alltså
tillåtet enligt dataskyddsförordningen att i nationell lagstiftning
ange vem som är personuppgiftsansvarig för en viss behandling av
personuppgifter (jfr artikel 6.2 och 6.3 samt skäl 45 i dataskyddsförordningen).107
107

SOU 2017:66 s. 213 f. och prop. 2017/18:171 s. 68 f.
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16.12.2 Regleringen av personuppgiftsansvaret
vid sammanhållen journalföring
Som anges i avsnitt 12.3.8 finns det skäl att utgå från de bestämmelser
som gäller för sammanhållen journalföring i patientdatalagen vid
utformningen av regleringen av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det kan därför vara av värde att se närmare på övervägandena avseende fördelningen av personuppgiftsansvaret i patientdatalagen.
I patientdatalagen finns det sådana särskilda bestämmelser om
personuppgiftsansvar som nämns i närmast föregående avsnitt.
Enligt 2 kap. 6 § patientdatalagen är en vårdgivare personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vårdgivaren
utför. I en region och en kommun är varje myndighet som bedriver
hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför. Personuppgiftsansvaret
omfattar även sådan behandling av personuppgifter som vårdgivaren,
eller den myndighet i en region eller en kommun som är personuppgiftsansvarig, utför när vårdgivaren eller myndigheten genom
direktåtkomst i ett enskilt fall bereder sig tillgång till personuppgifter om en patient hos en annan vårdgivare eller annan myndighet
i samma region eller kommun. Vidare gäller att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vem som ska ha personuppgiftsansvar för övergripande frågor om
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid sammanhållen
journalföring (6 kap. 6 § PDL). I förarbetena till patientdatalagen
motiveras valet av personuppgiftsansvarig med att personuppgiftsansvaret inom den allmänna hälso- och sjukvården ska läggas på
myndighetsnivå för att uppnå en samordning mellan personuppgiftsansvaret och ansvaret för allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen, då gällande sekretesslagen (1980:100) och arkivlagen (1990:782).108
Frågan om hur personuppgiftsansvaret ska fördelas vid sammanhållen journalföring diskuteras i förarbetena till patientdatalagen.
Det anges att vid tillämpningen av den då gällande personuppgiftslagen (1998:204) anses den som endast har tillgång till personuppgifter genom att t.ex. söka bland och läsa uppgifter som ingår i en
uppgiftssamling, utan att själv ha varken några rättsliga befogenheter
108

Prop. 2007/08:126 s. 61.
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eller faktiska möjligheter att ändra eller komplettera de uppgifter
som ingår i samlingen, inte vara personuppgiftsansvarig för den
behandling som sökningar och bearbetningar vid sådan tillgång
innefattar. Den som har sådan begränsad tillgång anses nämligen
normalt inte ha sådan rätt att bestämma över ändamålet med och
medlen för behandlingen att det finns utrymme att betrakta denne
som personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. I förarbetena anförs emellertid vidare att vårdgivare och myndigheter inom
ett landsting eller en kommun, enligt förslaget till patientdatalag, ska
vara personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter
som utförs av dem samt att begreppet behandling av personuppgifter
infattar alla åtgärder som vidtas beträffande sådana uppgifter (3 §
personuppgiftslagen). Vid hantering av personuppgifter i elektronisk form omfattas därmed varje åtgärd som vidtas av vårdgivaren i
fråga om en personuppgift, vare sig det är fråga om insamling,
registrering, lagring, sökning, bearbetning, utlämnande, radering
eller någon annan åtgärd.109 I propositionen konstateras att bestämmelsen anses innebära att den vårdgivare som använder sig av sin
direktåtkomst och bereder sig tillgång till andra vårdgivares uppgifter för att söka efter eller läsa vårddokumentation blir personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som detta innebär.110
I förarbetena till patientdatalagen diskuteras också hur personuppgiftsansvaret ska fördelas mellan de samarbetande vårdgivarna
vid sammanhållen journalföring och om det behövs särreglering av
personuppgiftsansvaret vid sådant samarbete. Det anförs att en
detaljreglering med utpekande av en personuppgiftsansvarig i och
för sig skulle vara önskvärd från integritetssynpunkt, eftersom den
enskilde lättare kan ta tillvara sina rättigheter om det direkt i en
författning klart framgår vem han eller hon ska vända sig till med
krav eller klagomål. En ordning som t.ex. innebär att varje myndighet eller privat vårdgivare som samverkar i sammanhållen journalföring har ett solidariskt ansvar för all behandling av personuppgifter
109

Prop. 2007/08:126 s. 61 f. I propositionen hänvisas till Sören Öman och Hans-Olof
Lindblom, Personuppgiftslagen. En kommentar, 3 uppl., 2007 s. 81. Bestämmelsen motsvaras
i dag av definitionen av behandling i artikel 4 i dataskyddsförordningen, enligt vilken med
behandling avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller
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som förekommer eller en ordning som innebär att en viss på förhand
utsedd vårdgivare ges ett ensamt ansvar skulle undanröja risken för
att en enskild behöver vända sig till mer än en vårdgivare med klagomål. Det konstateras dock att regleringen i patientdatalagen innebär
att de privata vårdgivarna, de dåvarande landstingen och kommunerna inom lagens ramar närmare får bestämma samarbetsformer,
teknisk organisering, omfattning och andra parametrar vid sammanhållen journalföring. Det anses mot den bakgrunden olämpligt att
peka ut vem som ska vara personuppgiftsansvarig för behandlingar
som kan komma att förekomma i de olika slags system för sammanhållen journalföring som kommer att byggas upp. Enligt förarbetena talar övervägande skäl för att regleringen i stället bör ta sin
utgångspunkt i att det vid sammanhållen journalföring är den som
har faktisk möjlighet att påverka om och hur en enskild behandling
av personuppgifter ska företas, som bör vara personuppgiftsansvarig
för den behandlingen. Huvudregeln enligt 2 kap. 6 § i patientdatalagen är därför tillämplig även vid sammanhållen journalföring.
I förarbetena betonas att det är av stor vikt att parterna i ett samarbete med sammanhållen journalföring träffar avtal där de närmare
formerna för samarbetet preciseras.111
16.12.3 Personuppgiftsansvaret vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
Utredningen har i föregående avsnitt redogjort för principerna för
vårdgivarens personuppgiftsansvar vid sammanhållen journalföring.
Dessa regler bör, av skäl som anges i avsnitt 12.3.9 och 13.3.2, tas in
i den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och fortsätta att tillämpas på samma sätt. Frågan i detta
avsnitt är hur personuppgiftsansvaret för omsorgsgivarna bör regleras vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
SoLPUL innehåller inga särskilda regler om personuppgiftsansvar.
Sådana regler finns emellertid i SoLPUF. Enligt 11 § SoLPUF är en
kommunal myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför. Om behandlingen görs gemensamt för flera myndigheter inom kommunen,
är varje myndighet personuppgiftsansvarig för sin egen behandling.
111
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En enskild (privat) utförare av socialtjänst är enligt 17 § SoLPUF
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
utförs i dess verksamhet.
Utredningens förslag innebär att vård- och omsorgsgivare, såväl
offentliga som privata, under vissa angivna förutsättningar får ha tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till
personuppgifter som behandlas av andra vård- eller omsorgsgivare,
om det behövs för patientens vård eller att utföra vissa angivna
insatser för en omsorgsmottagare (se avsnitt 16.6 och 16.7). Det
följer redan av de ovan beskrivna bestämmelserna i SoLPUF att
offentliga och privata omsorgsgivare är personuppgiftsansvariga för
den behandling av personuppgifter som omsorgsgivaren utför i sin
verksamhet. Av tydlighetsskäl är det dock, i likhet med vad som
gäller enligt patientdatalagen, lämpligt att det anges uttryckligen i
den föreslagna lagen att en omsorgsgivare är personuppgiftsansvarig
för den behandling av personuppgifter som den utför vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det bör också i den föreslagna lagen slås fast att personuppgiftsansvaret omfattar även sådan
behandling av personuppgifter som utförs när omsorgsgivaren
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande i ett enskilt fall bereder sig tillgång till personuppgifter hos en annan vårdeller omsorgsgivare.
Som anförs i förarbetena till patientdatalagen kan det vara en
fördel ur ett integritetsperspektiv med en ordning som innebär ett
solidariskt ansvar – eller med nuvarande terminologi ett gemensamt
personuppgiftsansvar – för all behandling av personuppgifter som
förekommer i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, eller en ordning som innebär att en viss på förhand
utsedd aktör ges ett ensamt ansvar för behandlingen av personuppgifterna (se närmast föregående avsnitt).112 Inom socialtjänsten gäller dock, genom bestämmelserna i SoLPUF, redan ett uppdelat
personuppgiftsansvar. Det har inte framkommit att det lett till några
betydande tveksamheter om vem som är personuppgiftsansvarig för
en viss behandling av personuppgifter. Det framstår därför som mest
lämpligt att den som har faktisk möjlighet att påverka sin egen
behandling i det enskilda fallet ska vara personuppgiftsansvarig. Det
framstår naturligtvis också som mest lämpligt att samma principer
för personuppgiftsansvar ska gälla för såväl vårdgivare som omsorgs112
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givare i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Även i detta sammanhang bör betonas att det är lämpligt att de
inblandade omsorgsgivarna avtalar om formerna för samarbetet.
Uppstår fråga om vem som är personuppgiftsansvarig avseende en
viss behandling av personuppgifter i systemet med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation får en bedömning av de faktiska
omständigheterna i det enskilda fallet göras. Eventuella avtal där personuppgiftsansvaret preciseras kan beaktas vid en sådan bedömning,
men det är de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet som är
avgörande, dvs. vem eller vilka som faktiskt har utfört behandlingen
av personuppgifterna.113
Omsorgsgivaren ska alltså vara personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som den utför vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Bestämmelsen innebär bl.a. att den omsorgsgivare som gör en personuppgift tillgänglig för andra genom att
uppgiften dokumenteras utan att spärras har personuppgiftsansvaret
för att det sker på ett lagligt sätt. I ansvaret ingår vidare att lämna omsorgsmottagaren information om den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen och vad den innebär. Personuppgiftsansvaret
omfattar även fortsatt lagring och tillgängliggörande av personuppgifterna. Som anges ovan är den vård- eller omsorgsgivare som får
åtkomst genom direktåtkomst, eller annat elektroniskt utlämnande,
och bereder sig tillgång till andra vård- och omsorgsgivares uppgifter
för att söka efter och läsa personuppgifter, personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som detta innebär.
16.12.4 Föreskrifter
I förarbetena till patientdatalagen anges att det, både av organisatoriska skäl och av integritetshänsyn ibland kan finnas behov av en
tydlig reglering av personuppgiftsansvaret för övergripande frågor.
Det ansågs dock inte möjligt att i förväg ange i vilka sådana fall en
särreglering behövs, eftersom det inte kunde förutses i vilken omfattning och i vilka former sammanhållen journalföring skulle utvecklas. I patientdatalagen infördes i stället en bestämmelse som ger
113
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regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjligheter att vid behov närmare reglera personuppgiftsansvaret i övergripande frågor om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
Regleringen avses ta sikte på såväl generella förhållanden som förhållanden vid en viss sammanhållen journalföring.114 Några sådana
föreskrifter har ännu inte utfärdats.
I dataskyddsförordningen ställs vissa krav på den personuppgiftsansvarige. Bland annat ska den personuppgiftsansvarige genomföra
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och
kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 24). Åtgärderna ska ses över och uppdateras vid
behov.
Liksom inför införandet av reglerna för sammanhållen journalföring i patientdatalagen konstaterar utredningen att det av tydlighets- och integritetsskäl kan vara lämpligt att reglera personuppgiftsansvaret avseende sådana övergripande frågor. Det kan dock
även i detta sammanhang anföras att det i detta skede är svårt att
förutse i vilken utsträckning möjligheten att införa sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation inom hälso- och sjukvården och
vissa delar av socialtjänsten kommer att användas och i så fall hur
sådana system kommer att utformas. Frågan om en viss vård- eller
omsorgsgivare bör ha det övergripande ansvaret för tekniska och
organisatoriska åtgärder beror bl.a. på hur samarbetet mellan de olika
vård- och omsorgsgivarna kommer att se ut. Det kan alltså finnas
behov av att, efter hand som reglerna för sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation börjar tillämpas och samarbeten mellan
olika vård- och omsorgsgivare växer fram, närmare reglera vilken
vård- eller omsorgsgivare som bör ha det övergripande ansvaret för
vissa frågor i ett sådant samarbete. Regeringen, eller den myndighet
som regeringen bestämmer, bör därför bemyndigas att meddela
föreskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar för övergripande frågor om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

114
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16.12.5 Personuppgiftsansvaret om
vård- eller omsorgsverksamhet upphör
Frågan om personuppgiftsansvar när en vårdverksamhet upphör
berörs i förarbetena till patientdatalagen. Det anges att i de fall en
personuppgiftsansvarig vårdgivare, som deltar i sammamanhållen
journalföring, upphör med sin verksamhet och denna verksamhet
överförs till en annan vårdgivare, kan den senare överta journaluppgifterna i fråga, om patienterna går med på det. Likaså kan en myndighets hälso- och sjukvårdsverksamhet upphöra och övertas av en
privat vårdgivare, ett enskilt organ, exempelvis på grund av bolagisering. Myndighetens journaler får då överlämnas till den privata
vårdgivaren, om journalerna behövs i dennes verksamhet, se 2 kap.
17 § tryckfrihetsförordningen och lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för
förvaring (se nuvarande 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och
lagen [2015:602] om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring). Även det omvända kan förekomma; att en privat verksamhet, inklusive patienter och journaler, återgår till ett landsting eller
en kommun vid upphörd entreprenad. För den fortsatta behandlingen och tillgängliggörandet i den sammanhållna journalen av övertagna journaluppgifter i fall som de nu berörda, kommer den nye
(eller nygamle) vårdgivaren (eller myndigheten) att ha motsvarande
personuppgiftsansvar som den förre vårdgivaren i den mån den nye
vårdgivaren också deltar i den sammanhållna journalföringen.115
Det ovan beskrivna gäller i dag i de fall en offentlig eller privat
vårdgivare upphör med sin verksamhet, och bör gälla även när en
omsorgsgivare som ingår i ett system med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation upphör med sin verksamhet.
När det gäller omsorgsgivare kan det konstateras att det på motsvarande sätt kan förekomma att en personuppgiftsansvarig omsorgsgivare, som ingår i ett system med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, upphör med sin verksamhet. Att verksamheten upphör innebär i detta sammanhang att omsorgsgivaren inte
längre ansvarar för eller utför sådana insatser som omfattas av den
föreslagna regleringen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Är det fråga om en privat omsorgsgivare kan t.ex.
företaget som driver verksamheten gå i konkurs eller förlora en
115
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upphandling. Om verksamheten övertas av en annan privat omsorgsgivare, kan den senare omsorgsgivaren få kopior av omsorgsdokumentationen och överta den tidigare omsorgsgivarens plats i den
sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen, om omsorgsmottagaren lämnar sitt samtycke till den avvikelsen från gällande
tystnadsplikt och de övriga som ingår i systemet med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation godkänner eller åtminstone tolererar det. Den senare omsorgsgivaren är då i fortsättningen personuppgiftsansvarig, medan den tidigare omsorgsgivaren inte längre får
ingå i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Vidare kan en privat verksamhet återgå till offentlig verksamhet, t.ex. om kommunen inte tecknar ett nytt entreprenadavtal
utan väljer att i stället bedriva verksamheten i egen regi. Omsorgsgivaren som fortsätter att bedriva verksamheten är i dessa fall
därefter personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen och
tillgängliggörandet i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen, om omsorgsgivaren väljer och får tillåtelse att delta i
systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Får
kommunen, med omsorgsmottagarens samtycke, kopior av tidigare
omsorgsdokumentation, kan kommunen lägga in den i systemet
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om inte omsorgsmottagaren motsätter sig det. Kommunen är då personuppgiftsansvarig för all den dokumentation som kommunen tillfört
systemet.
Det kan också inträffa att offentlig omsorgsverksamhet övergår i
privat regi. Myndighetens omsorgsdokumentation får då överlämnas
till den privata omsorgsgivaren, om det rör sig om allmänna handlingar och dokumentationen behövs i verksamheten, se 2 kap. 21 §
tryckfrihetsförordningen och lagen om överlämnande av allmänna
handlingar för förvaring. Den nya omsorgsgivaren blir då personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen och tillgängliggörandet av överlämnad omsorgsdokumentation i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Är det i stället fråga om verksamhet som upphör helt, utan att
någon annan omsorgsgivare tar över, bör omsorgsdokumentation
från verksamheten enligt utredningens bedömning inte längre ingå i
systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det
finns då inte längre någon omsorgsgivare som kan ansvara för och
göra dokumentationen tillgänglig för de övriga vård- och omsorgs-

472

739
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

givare som deltar i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det är dock lämpligt om det framgår av systemet
att det kan finnas arkiverad omsorgsdokumentation och var man kan
få tag i den, dock utan att några personuppgifter framgår.
Arkivering och gallring av allmänna handlingar i ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation berörs närmare i
avsnitt 16.18.

16.13 Patientens och omsorgsmottagarens elektroniska
tillgång till sina personuppgifter
Utredningens förslag: Vård- och omsorgsgivare får medge en
patient eller omsorgsmottagare tillgång, genom direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande, till sådana uppgifter om personen själv som får lämnas ut till honom eller henne och som
andra vård- och omsorgsgivare får ha tillgång till genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Föreskrifter om de skyddsåtgärder som ska gälla vid direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande kan meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

16.13.1 Regleringen i patientdatalagen
När det gäller patientens elektroniska tillgång till uppgifter om patienten själv som behandlas för vårddokumentation och som får
lämnas ut till patienten finns det särskilda regler i patientdatalagen.
Dessa innebär att en vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst
till sådana uppgifter om den enskilde själv som får lämnas ut till
honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i
2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 patientdatalagen, dvs. för vårddokumentation (5 kap. 5 § PDL). Av samma bestämmelse framgår att den
enskilde under samma förutsättningar får medges direktåtkomst till
dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen
patientdatalagen, dvs. direktåtkomst till uppgifter om den åtkomst
som förekommit till uppgifter om patienten (logglistor). Det anges
vidare i samma bestämmelse att regeringen eller den myndighet som
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regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst.
Denna möjlighet för patienter att ta del av uppgifter om sig själva
genom direktåtkomst, t.ex. via internet, gäller oavsett om vårdgivaren deltar i sammanhållen journalföring eller inte. Bakgrunden till
bestämmelsen är att regeringen vid införandet av möjligheten ansåg
att det fanns ett stort intresse bland allmänheten att kunna ta del av
sina journaluppgifter på detta sätt och att möjligheten att ge patienter direktåtkomst till sina patientuppgifter skulle bidra till deras
möjligheter att på ett bättre sätt aktivt delta i sin vård.116
När det gällde möjlighet till direktåtkomst till logglistor ansåg
regeringen att allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvårdens
informationshantering skulle förstärkas om patienten får klar och
tydlig information om vilken åtkomst som förekommit till uppgifter
om honom eller henne. Man menade att för den patient som oroar
sig för att någon obehörig läst journalen är bearbetade logglistor med
förklaringar ett utmärkt verktyg för att själv kunna konstatera om
oron varit befogad eller inte. Även vetskapen om patientens rätt att
själv kontrollera åtkomsten borde ha en starkt avhållande verkan gällande obehörig åtkomst. Därför ansåg regeringen att det borde vara
tillåtet för vårdgivare att ge sina patienter direktåtkomst till logglistor
som avser elektronisk åtkomst till uppgifter om dem.117
Mot bakgrund av detta och av att det i 5 kap. 4 § patientdatalagen
anges att direktåtkomst till personuppgifter som behandlas enligt
patientdatalagen bara får förekomma i den utsträckning som anges i
lag eller förordning, togs bestämmelsen med i 5 kap. 5 § patientdatalagen.
Regeringen ansåg att det krävdes säkerhetsåtgärder för att vårdgivare skulle få medge sina patienter direktåtkomst till patientuppgifter. Det uttalades i förarbetena att det t.ex. behövde finnas tillräckligt säkra tekniska lösningar för att säkerställa identifieringen av
den som efterfrågar uppgifter samt tekniska lösningar för att spärra
uppgifter som inte får lämnas ut till en patient på grund av att de är
sekretessbelagda eller omfattas av tystnadsplikt i förhållande till patienten. Regeringen ansåg att det inte var möjligt att i lag precisera de
krav som bör ställas och föreslog därför att regeringen eller, efter
bemyndigande, Socialstyrelsen efter samråd med Datainspektionen
116
117
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skulle få meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som
ska gälla vid direktåtkomst för enskilda.118 Socialstyrelsen har med
stöd av detta bemyndigande meddelat föreskrifter.119
I utredningens uppdrag ingår även att se över möjligheterna att ge
ett ombud åtkomst till patientjournalen. Denna del av utredningens
uppdrag ska dock inte redovisas i detta betänkande utan i utredningens
slutbetänkande. Utredningen kan därför komma att återkomma till
frågan om ombuds elektroniska åtkomst till omsorgsdokumentation i
slutbetänkandet.
16.13.2 Regleringen i den föreslagna lagen
Patienters tillgång
Möjligheten i 5 kap. 5 § patientdatalagen för patienter att ta del av
uppgifter om sig själva och uppgifter om logglistor genom direktåtkomst, t.ex. via internet, gäller uppgifter som en annan vårdgivare
får ha åtkomst till. Eftersom utredningens uppdrag är att se över
möjligheterna att införa direktåtkomst, i likhet med den möjlighet
som i dag ges genom sammanhållen journalföring, mellan vissa verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, bör denna
möjlighet enligt utredningens mening även gälla uppgifter hos vårdgivare som en omsorgsgivare får ha åtkomst till genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En bestämmelse om detta
bör därför tas med i den föreslagna lagen. Möjligheten bör tillämpas
på samma sätt som i dag, dock med ändringen att med direktåtkomst
bör uttryckligen jämställas annat elektroniskt utlämnande.120 Eftersom andra vårdgivare redan lär få ha åtkomst till allt det som omsorgsgivare kommer att få åtkomst till hos vårdgivaren, blir dock
inte patientens tillgång till journaluppgifter större.
En särskild bestämmelse om att en patient får ha elektronisk tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation om honom
eller henne gör också regelverket kring sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation tydligare än om endast 5 kap. 5 § patientdatalagen skulle tillämpas avseende sådan tillgång. En hänvisning till den
bestämmelsen bör dock av tydlighetskäl införas i lagen.
118
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Omsorgsmottagares tillgång
Som ovan nämnts finns det i 5 kap. 4 § patientdatalagen en bestämmelse om att direktåtkomst till personuppgifter som behandlas
enligt patientdatalagen bara får förekomma i den utsträckning som
anges i lag eller förordning. Motsvarande principiella förbud mot
direktåtkomst finns inte i SoLPuL. Utredningen anser dock att det i
den föreslagna lagen bör anges att omsorgsgivare får medge en omsorgsmottagare direktåtkomst till sådana uppgifter om omsorgsmottagaren själv som andra vård- och omsorgsgivare får ha åtkomst
till inom systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt till uppgifter i logglistor. Det är viktigt av följande skäl
att det tydligt framgår av lagen att omsorgsgivaren har en sådan
möjlighet. Utredningen föreslår som beskrivs i avsnitt 16.6.2 och
16.7.4 att omsorgsmottagaren måste lämna sitt samtycke för att en
vård- eller omsorgsgivare ska få ta del av personuppgifter som andra
vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Omsorgsmottagaren ska
vidare ha rätt att spärra uppgifter så att de inte görs potentiellt tillgängliga för andra vård- eller omsorgsgivare (avsnitt 16.5.1). Vårdgivare har i dag enligt 5 kap. 5 § patientdatalagen en möjlighet att låta
patienter ta del av uppgifter om sig själva genom direktåtkomst, t.ex.
via internet. Omsorgsmottagaren har vanligtvis inte kännedom om
de närmare personuppgifter som kan ha dokumenterats om omsorgsmottagaren av omsorgsgivare. För att omsorgsmottagaren ska
kunna ta välgrundad ställning till om samtycke ska lämnas eller en
spärr begäras behöver denne kunna ta del av den dokumentation som
finns hos omsorgsgivarna. För att omsorgsmottagaren på ett enkelt
sätt ska kunna ha insyn i vilka uppgifter som finns i dokumentationen, och därmed lättare kunna ta ställning i frågorna om samtycke
och uppgiftsspärr, föreslår utredningen en bestämmelse om att
omsorgsmottagaren får ges tillgång genom direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande till sina personuppgifter i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Därmed kan omsorgsmottagaren också bli mera jämställd med dem som tar omsorg om
honom eller henne. När det gäller tillgång till uppgifter om logglistor
anser utredningen att samma skäl gör sig gällande för omsorgsmottagares tillgång som ovan anförts för patienters tillgång.
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Förslaget innebär att omsorgsmottagare kan ges en möjlighet att
t.ex. via internet ta del av uppgifter om sig själva som andra vård- eller
omsorgsgivare får ha tillgång till genom direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande. Någon rättighet för omsorgsmottagare att
ha direktåtkomst till sina uppgifter bör dock enligt utredningens
mening inte införas för närvarande, ens till sådan dokumentation som
omfattas av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Konsekvenserna av införandet av en sådan rättighet kan nämligen inte till
fullo överblickas. Det är möjligt att en sådan rättighet skulle kunna
hämma införandet av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som behövs av effektivitetsskäl, genom att det kan behövas
annan teknik än som behövs för vård- och omsorgsgivares elektroniska åtkomst.
Det kan naturligtvis inträffa att en omsorgsmottagare som har
getts elektronisk tillgång till sin dokumentation har synpunkter på
innehållet i den och vill få den korrigerad. Omsorgsmottagaren har
emellertid inte rätt att styra över den dokumentation som görs i större
utsträckning än som följer av dataskyddsförordningen och nationell
lagstiftning. Det ska dock antecknas om omsorgsmottagaren har en
annan uppfattning än handläggaren om någonting som denne har
antecknat (11 kap. 6 § SoL).
Ett skäl mot att ge omsorgsmottagare tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sin dokumentation
är risken för att omsorgsmottagarna utsätts för påtryckningar från
t.ex. anhöriga att visa dem dokumentationen. Det går naturligtvis
inte att helt bortse från risken att några omsorgsmottagare kan
komma utsättas för sådana påtryckningar och mot sin vilja ge efter
för dem. En sådan risk finns emellertid redan nu, eftersom en person
kan förmå t.ex. en anhörig att ge honom eller henne fullmakt att
begära ut dokumentation beträffande denne. Utredningen anser därför att detta inte är ett skäl som med tillräcklig styrka talar emot att
införa uttryckliga bestämmelser om omsorgsmottagarens tillgång
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sin
dokumentation.
Tillgången genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande får förstås bara avse sådana uppgifter om omsorgsmottagaren
själv som får lämnas ut till honom eller henne. Det är dock omsorgsgivaren som avgör i vilken utsträckning sådana uppgifter ska göras
tillgängliga för omsorgsmottagarna. Vissa uppgifter i socialtjänstens
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dokumentation omfattas av sekretess mot omsorgsmottagaren.
Detta gäller främst uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om
någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, till skydd
för anmälare eller uppgiftslämnare, se 26 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen. Noteras ska även att det i vissa fall finns möjlighet
till hemlighållande av uppgift underårigs vistelseort i 26 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen. Därför är det nödvändigt att en
sekretessprövning görs i samband med att uppgifter görs tekniskt
åtkomliga för omsorgsmottagaren eller att det införs rutiner som
innebär att sådana uppgifter inte antecknas i den sammanhållna vårdoch omsorgsdokumentationen. För att understryka detta bör anges
i bestämmelsen att tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande (bara) får medges till uppgifter som får lämnas ut
till omsorgsmottagaren.
Föreskrifter om säkerhetsåtgärder
Utredningen anser att det, av samma skäl som anfördes vid införandet av sammanhållen journalföring, även vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation kan finnas behov av föreskrifter om
säkerhetsåtgärder motsvarande dem som Socialstyrelsen meddelat
med stöd av bemyndigandet i 5 kap. 5 § patientdatalagen. Det anges,
som ovan nämnts, även i dataskyddsförordningen att den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 24). Åtgärderna ska ses över och uppdateras vid behov.
Frågan är om det i den föreslagna lagen är nödvändigt med ett
bemyndigande i lag för att Socialstyrelsen ska få meddela föreskrifter. Regeringen får enligt 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om verkställighet av lag och föreskrifter som inte enligt
grundlag ska meddelas av riksdagen. Enligt 8 kap. 11 § regeringsformen får regeringen bemyndiga en myndighet under regeringen
att meddela föreskrifter enligt 8 kap. 7 § regeringsformen. När det
gäller kommuner finns det i regeringsformen en särskild bestämmelse om att föreskrifter ska meddelas av riksdagen genom lag om
de avser åligganden för kommunerna (8 kap. 2 § 3). Också före-
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skrifter om skyldigheter för enskilda ska meddelas av riksdagen
genom lag (8 kap. 2 § 2 regeringsformen).
Det är enligt de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation frivilligt för vård- och omsorgsgivare att ansluta sig till ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den vård- eller omsorgsgivare som frivilligt
utnyttjar den möjligheten måste dock följa de föreskrifter som kan
ha meddelats av regeringen eller bemyndigad myndighet. Föreskrifterna kan på grund av frivilligheten inte sägas avse några åligganden för kommuner eller några skyldigheter för enskilda. Utredningen gör därför bedömningen att det inte är nödvändigt med ett
bemyndigande i lag.
Det kan dock ibland finnas anledning att i en lag upplysa om att
regleringen av en viss fråga i en lag inte är uttömmande utan förutsätts
bli kompletterad med föreskrifter på lägre nivå.121 Därmed klargörs att
riksdagen genom lagen inte inskränkt regeringens möjligheter att
meddela kompletterande föreskrifter i frågan. Detta kan i detta fall
uttryckas som att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid åtkomst
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Med hänsyn till att det finns ett bemyndigande i 5 kap. 5 § i patientdatalagen
som Socialstyrelsen meddelat föreskrifter med stöd av och att den
möjligheten till elektronisk tillgång är snarlik den nu föreslagna finns
det enligt utredningens mening för tydlighets skull skäl att ta med en
sådan upplysningsbestämmelse i den föreslagna lagen.

121

Gröna boken – Riktlinjer för författningsskrivning (Ds 2014:1) s. 90.
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16.14 Tilldelning av behörighet för intern elektronisk
åtkomst
Utredningens förslag: Omsorgsgivaren ska bestämma villkor för
tilldelning av behörighet till personalen i den egna organisationen
för åtkomst till personuppgifter som hålls tillgängliga för andra
vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Sådan behörighet ska begränsas till vad som
behövs för att den enskilde medarbetaren ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter i fråga om insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar.
Enligt en upplysningsbestämmelse kan närmare föreskrifter
om detta meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Bestämmelsen om vårdgivares behörighetstilldelning i 4 kap.
2 § patientdatalagen ska gälla även för vårdgivares behörighetstilldelning avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

16.14.1 Regleringen i patientdatalagen
I patientdatalagen ställs krav på vårdgivarna att, när det gäller elektronisk patientjournalföring och övrig elektronisk patientdokumentation, bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till
personuppgifter och dokumentation (4 kap. 2 § PDL). Det anges
vidare att behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den
enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och
sjukvården. Det anges sedan särskilt att vid sammanhållen journalföring ska behörighet tilldelas enligt samma principer (6 kap. 7 §
PDL).122 Detta innebär att bestämmelserna om vårdgivares behörighetstilldelning gäller all verksamhet, inte bara den som omfattas av
sammanhållen journalföring.123
122

Datainspektionen har i en vägledning beskrivit kraven på att genomföra sådana behovs- och
riskanalyser som ska ligga till grund för behörighetstilldelning inom hälso- och sjukvården. Se
Datainspektionens vägledning Behovs- och riskanalys inom hälso- och sjukvården – en vägledning (dnr DI-2020-11495 2020-12-01).
123
Datainspektionen har i ett tillsynsprojekt granskat samtliga regioner utifrån patientdatalagens bestämmelser. Inom ramen för tillsynsprojektet har Datainspektionen funnit både goda
exempel och kommit med beslut om förbättringsåtgärder och sammanställt erfarenheterna
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Regeringen ansåg att det inte tedde sig möjligt att i generella termer reglera hur behörighetstilldelning till hälso- och sjukvårdspersonal och andra befattningshavare bör utformas, i vart fall inte
lagstiftningsvägen och att närmare riktlinjer och föreskrifter därför
borde meddelas på myndighetsnivå. Regeringens ansåg att det skulle
ankomma på Socialstyrelsen att efter samråd med Datainspektionen
meddela föreskrifter i ämnet.124 Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter med stöd av detta bemyndigande.125
16.14.2 Regleringen i den föreslagna lagen
Det ska finnas krav på behörighetstilldelning
Den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen bygger som
tidigare sagts på att patienterna och omsorgsmottagarna samtycker
till att en vård- eller omsorgsgivare får ta del av dokumentation hos
en annan vård- eller omsorgsgivare. Om denna potentiella tillgänglighet inte hanteras på ett bra sätt så att patienterna och omsorgsmottagarna kan känna sig säkra på att känslig information inte läses
av obehöriga, finns det risk för att patienter och omsorgsmottagare
väljer att stå utanför systemet. Det är därför viktigt att förtydliga att
det är den som bedriver verksamheten (den personuppgiftsansvarige) som har ansvar för att den elektroniska åtkomsten till personuppgifter hos den egna vård- eller omsorgsgivaren eller en annan
vård- eller omsorgsgivare inte är mer omfattande än vad som krävs
för att insatserna för patienten eller omsorgsmottagaren ska kunna
utföras.
I patientdatalagen ställs som ovan nämnts krav på vårdgivarna att,
när det gäller elektronisk patientjournalföring och övrig elektronisk
patientdokumentation, bestämma villkor för tilldelning av behörighet
från projektet i en vägledning om behovs- och riskanalys samt utredning av obehörig åtkomst
för hälso- och sjukvården, www.datainspektionen.se/lagar--regler/patientdatalagen/hurforhindrar-man-obefogad-spridning-av-patientuppgifter/. Datainspektionen inledde i mars 2019
en granskning av åtta vårdgivare för att granska hur vårdgivarna styr personalens åtkomst till
journalsystemen och om journalsystemens loggar innehåller tillräcklig information för att det ska
gå att upptäcka om någon obehörig tar del av patientuppgifterna. Datainspektionen upptäckte
brister som i sju av de åtta granskade fallen medförde att Datainspektionen beslutade att vårdgivarna skulle betala sanktionsavgifter för överträdelserna (Datainspektionens beslut 2020-12-02
dnr DI-2019-3839—3846).
124
Prop. 2007/08:126 s. 149.
125
Se bl.a. 4 kap. 2 och 3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).
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för åtkomst till personuppgifter och på dokumentation. I SoLPUL
finns dock inte några uttryckliga krav på att anpassa yrkesutövarens
behörigheter för elektronisk åtkomst till personuppgifter efter de
behov av uppgifter som yrkesutövaren har för att kunna utföra sitt
arbete.
Utredningen anser att det för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation på grund av de skäl som anförts ovan bör finnas
bestämmelser som motsvarar de som i dag gäller för sammanhållen
journalföring med krav på tilldelning av behörighet för elektronisk
åtkomst. Krav på behörighetstilldelning för omsorgsgivare bör därför
uppställas i den föreslagna lagen. I patientdatalagen finns det redan
bestämmelser om vårdgivares behörighetstilldelning som gäller all
verksamhet, inte bara den som kommer att omfattas av sammanhållen
vård och omsorgsdokumentation. Eftersom ingen ändring av innebörden av dessa bestämmelser är avsedd i sak, är det enligt utredningens mening av tydlighetsskäl lämpligt att i den föreslagna lagen
ange att den bestämmelsen även gäller vårdgivares åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Innebörden av behörighetstilldelning
Behörighet för åtkomst avser en användares faktiska möjligheter att
ta del av uppgifter i exempelvis socialtjänstens verksamhetssystem.
Behörighetsstyrning är de organisatoriska, administrativa och tekniska åtgärder som vidtas för att anpassa och begränsa behörigheten
efter användarens behov för att kunna utföra sitt arbete. Den som
arbetar inom socialtjänsten och behöver åtkomst till vissa omsorgsmottagares personuppgifter ska tilldelas en individuell behörighet
för åtkomst till dessa personuppgifter. Behörigheten för åtkomst till
personuppgifter ska vara anpassad efter den anställdes behov av
personuppgifter för att kunna utföra sitt för tillfället aktuella arbete.
Det innebär exempelvis att skilda personalkategorier behöver ha
olika behörigheter för elektronisk åtkomst till personuppgifter.
Sådana personuppgifter som en anställd eller motsvarande över
huvud taget inte har behov av att ta del av för att kunna utföra sitt
arbete, ska i normala fall inte heller vara elektroniskt tillgängliga för
den anställde. I verksamheter som hanterar en stor mängd mycket
integritetskänsliga uppgifter, som socialtjänsten, ställs stora krav på
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en ändamålsenlig behörighetsstyrning. Även om det vid behörighetsstyrning kan vara svårt att vid varje givet tillfälle uppnå ett exakt
förhållande mellan en användares behov och en användares tekniska
möjligheter att ta del av personuppgifter, måste ambitionen hos den
som bedriver verksamheten vara att komma så nära som möjligt.
Samtidigt är det viktigt att inte behörigheten blir för snäv och på så
sätt bidrar till att personuppgifter inte är tillgängliga för användaren
när det behövs. Behörighetsstyrningen behöver därför innehålla
moment av både risk- och behovsanalys.
Enligt de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation är det vårdgivaren respektive omsorgsgivaren som får ha tillgång till personuppgifter. Vård- och omsorgsgivare
agerar genom sina befattningshavare och för att en befattningshavare
av vård- eller omsorgsgivaren ska få ges elektronisk åtkomst till personuppgifterna krävs det att han eller hon har behov av det för sitt
arbete. Utgångspunkten för tilldelning av behörighet för personalens elektroniska åtkomst till uppgifter om omsorgsmottagare ska
alltså begränsas till vad befattningshavaren behöver för att kunna
utföra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Detta gäller för den
del av befattningshavarens arbetsuppgifter som avser behandling av
personuppgifter för att ansvara för eller utföra insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar, samt administration eller
dokumentation av sådana insatser. Däri ligger bl.a. att behörigheter
ska följas upp och ändras efter hand som ändringar i befattningshavarens arbetsuppgifter ger anledning till det.
Vid införandet av sammanhållen journalföring inom hälso- och
sjukvården uttalade regeringen att behörighet vid sammanhållen
journalföring bör tilldelas enligt principen att varje vårdgivare prövar
sin personals elektroniska åtkomst till andra vårdgivares vårddokumentation som finns tillgänglig för vårdgivaren i den sammanhållna journalföringen.126 Utredningen anser att samma princip bör
gälla för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, dvs. att
varje vård- eller omsorgsgivare ska pröva sin personals elektroniska
åtkomst till andra vård- och omsorgsgivares dokumentation som
finns tillgänglig för vård- eller omsorgsgivaren i den sammanhållna
vård- och omsorgsdokumentationen. Dessutom ska vård- eller omsorgsgivaren pröva sin personals elektroniska åtkomst till person126

Prop. 2007/08:126 s. 149.
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uppgifter i den vård- och omsorgsdokumentation som vård- eller
omsorgsgivaren själv gjort tillgänglig i systemet.
Föreskrifter
Utredningen anser att det även vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan finnas behov av föreskrifter om behörighetstilldelning motsvarande dem som Socialstyrelsen meddelat med stöd
av bemyndigandet i 4 kap. 2 § patientdatalagen. Det är här enligt
utredningens bedömning fråga om sådana föreskrifter om verkställighet av lag som regeringen kan meddela enligt 8 kap. 7 § första
stycket 1 regeringsformen, se utredningens resonemang om detta i
avsnitt 16.13.2. Med hänsyn till att det finns ett bemyndigande i
4 kap. 2 § patientdatalagen som Socialstyrelsen redan meddelat föreskrifter med stöd av, finns det enligt utredningens mening för tydlighets skull skäl att ta med en upplysningsbestämmelse i den föreslagna lagen om att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela
närmare föreskrifter.
16.14.3 Alternativ reglering
Om författningsförslagen i avsnitt 1.3 om en generell sekretessbrytande bestämmelse inom socialtjänsten genomförs, kommer den
reglering som föreslagits i avsnitt 16.14.2 att behöva utformas något
annorlunda. SoLPUL kommer i så fall att innehålla en bestämmelse
om tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om
enskilda som förs helt eller delvis automatiserat. Denna bestämmelse
gäller för behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Bestämmelsen kommer att omfatta omsorgsgivares behörighetstilldelning
för åtkomst till elektroniska personuppgifter som hålls tillgängliga
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Enligt bestämmelsen i SoLPUL ska behörigheten anpassas och begränsas till
vad som behövs för att befattningshavaren ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter inom socialtjänsten (i stort). Det bör därför regleras
i den föreslagna lagen att bestämmelsen i SoLPUL gäller på det sättet
att behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den
behörige ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i fråga om insatser
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för äldre eller personer med funktionsnedsättningar, administration
av sådana insatser och dokumentation.

16.15 Kontroll av elektronisk åtkomst
Utredningens förslag: Omsorgsgivaren ska se till att åtkomst till
personuppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation dokumenteras och kan kontrolleras. Omsorgsgivaren
ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon
obehörigen kommer åt uppgifterna.
Enligt en upplysningsbestämmelse kan närmare föreskrifter
om detta meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Bestämmelsen om vårdgivares åtkomstkontroll i 4 kap. 3 § patientdatalagen ska gälla även för vårdgivares åtkomstkontroll avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

16.15.1 Regleringen i patientdatalagen
I patientdatalagen ställs krav på vårdgivaren att de ska se till att åtkomst
till personuppgifter i elektronisk patientjournalföring och övrig elektronisk patientdokumentation dokumenteras och kontrolleras och att
vårdgivaren ska göra systematiska och återkommande kontroller av
om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter (4 kap. 3 § PDL).
Det anges sedan särskilt att vid sammanhållen journalföring ska åtkomstkontroll ske enligt samma principer (6 kap. 7 § PDL).
Regeringen uttalade i förarbetena att en sådan bestämmelse inte
bara innebär att faktiska dataintrång med större säkerhet kommer
att kunna konstateras och beivras utan även att bestämmelsen borde
få en starkt avhållande verkan på personal som, om risken för upptäckt är liten, kan frestas att olovligen läsa uppgifter. Det uttalades
särskilt beträffande sammanhållen journalföring att samma principer
om åtkomstkontroll ska tillämpas, dvs. att en vårdgivare har samma
skyldigheter när det gäller elektronisk åtkomst till andra vårdgivares
patientuppgifter genom sammanhållen journalföring.127
127
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Regeringen ansåg att det, av samma skäl som nämnts beträffande
behörighetstilldelning (se avsnitt 16.14.2), även i dessa frågor kan
behövas närmare föreskrifter som borde meddelas på myndighetsnivå. Med tanke på Socialstyrelsens ställning som central förvaltningsmyndighet för hälso- och sjukvårdsverksamhet ansåg regeringen att denna myndighet lämpligen borde ansvara för att föreskrifter meddelas, dock först efter samråd med Data-inspektionen.128
Socialstyrelsen har med stöd av detta bemyndigande meddelat föreskrifter.129
16.15.2 Regleringen i den föreslagna lagen
I patientdatalagen ställs som ovan nämnts krav på vårdgivarna när det
gäller dokumentation och kontroll av åtkomst till personuppgifter i
elektronisk patientjournalföring och övrig elektronisk patientdokumentation. I SoLPUL finns dock inte några uttryckliga bestämmelser
om loggning och kontroll av att ingen otillåten åtkomst till uppgifter
om enskilda har förekommit. Utredningen anser därför, på grund av
de skäl som anförts i avsnitt 16.15.2, att det för sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation bör finnas bestämmelser som motsvarar de som i dag gäller för sammanhållen journalföring med krav
på loggning och kontroll av elektronisk åtkomst. Det bör således i
den föreslagna lagen tas med en bestämmelse om att en omsorgsgivare ska se till att åtkomst till personuppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation dokumenteras och kan
kontrolleras samt göra systematiska och återkommande kontroller
av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna. Loggarna måste
sparas en tid för att möjliggöra kontrollen. Systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna behöver göras och
antalet stickprovskontroller bör vara proportionerliga i förhållande
till antalet slagningar som görs i systemet. I patientdatalagen finns
det redan bestämmelser om vårdgivares åtkomstkontroll som gäller
all verksamhet, inte bara den som kommer att omfattas av sammanhållen vård och omsorgsdokumentation. Eftersom ingen ändring av
innebörden av dessa bestämmelser är avsedd i sak, är det enligt utredningens mening av tydlighetsskäl lämpligt att ange i den föreslagna
128
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lagen att de bestämmelserna även gäller vårdgivares åtkomstkontroll
avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Utredningen anser att det även vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan finnas behov av föreskrifter om åtkomstkontroll motsvarande dem som Socialstyrelsen meddelat med stöd
av bemyndigandet i 4 kap. 3 § patientdatalagen. Det är här enligt
utredningens bedömning fråga om sådana föreskrifter om verkställighet av lag som regeringen kan meddela enligt 8 kap. 7 § första
stycket 1 regeringsformen, se utredningens resonemang om detta i
avsnitt 16.13.2. Med hänsyn till att det finns ett bemyndigande i
4 kap. 3 § patientdatalagen som Socialstyrelsen redan meddelat föreskrifter med stöd av, finns det enligt utredningens mening för tydlighetens skull skäl att i den föreslagna lagen ta med en upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen kan meddela
närmare föreskrifter.
16.15.3 Alternativ reglering
Om författningsförslagen i avsnitt 1.3 om en generell sekretessbrytande bestämmelse inom socialtjänsten genomförs, kommer den
reglering som föreslagits i avsnitt 16.15.2 att behöva utformas något
annorlunda. SoLPUL kommer i så fall att innehålla en bestämmelse om
kontroll av åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs helt
eller delvis automatiserat. Denna bestämmelse gäller för behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten. Bestämmelsen kommer att omfatta omsorgsgivares åtkomstkontroll till personuppgifter som hålls
tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Detta behöver därför inte regleras i den föreslagna lagen, men den
föreslagna lagen bör i förtydligande syfte innehålla en upplysning om
att bestämmelsen finns.
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16.16 Säkerheten i övrigt vid behandling
av personuppgifter
Utredningens bedömning: De generella bestämmelserna om
den personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdets skyldigheter i fråga om säkerhet vid behandling av personuppgifter i
dataskyddsförordningen och anknytande svensk lagstiftning är i
övrigt tillräckliga.
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig, vilket innebär att omsorgsgivarna, förutom bestämmelserna i den föreslagna lagen, även
ska tillämpa dataskyddsförordningens bestämmelser.
Kapitel IV i dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser
om skyldigheter för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Enligt artikel 32 ska den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. Detta ska ske med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers
rättigheter och friheter. Som exempel på åtgärder som kan vara
lämpliga nämns förfarande för att regelbundet testa, undersöka och
utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärderna. Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som behandling medför, t.ex. risken för obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som
överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Ansvaret enligt
artikel 32 innefattar bl.a. att se till att personer som får tillgång till
personuppgifter med anledning av sitt arbete endast behandlar dessa
på instruktion från den personuppgiftsansvarige, under förutsättning att EU-rätten eller nationell rätt inte ålägger personen att behandla uppgifterna.
De föreslagna bestämmelserna om tilldelning av behörighet, loggning och kontroll av elektronisk åtkomst (avsnitt 16.14 och 16.15)
kan sägas utgöra en precisering av dataskyddsförordningens krav på
att den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vidta
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en
säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.
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Dataskyddsförordningen innehåller ytterligare bestämmelser om
den personuppgiftsansvariges ansvar som har betydelse för säkerheten i samband med behandling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers
rättigheter och friheter, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen
utförs i enlighet med förordningen. Dessa åtgärder ska ses över och
uppdateras vid behov (artikel 24). Av artikel 25 följer att den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vilka är utformade för ett effektivt genomförande av
dataskyddsprinciper och för integrering av de nödvändiga skyddsåtgärderna vid behandlingen av personuppgifter, så att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och den registrerades rättigheter skyddas (s.k. inbyggt dataskydd). Den personuppgiftsansvarige ska vidare
genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att i
standardfallet säkerställa att bara personuppgifter som är nödvändiga
för varje specifikt ändamål för behandlingen behandlas. Den skyldigheten gäller mängden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring och deras tillgänglighet. Dessa åtgärder ska bl.a. säkerställa att personuppgifter i standardfallet inte utan
den enskildes medverkan görs tillgängliga för ett obegränsat antal
fysiska personer. (s.k. dataskydd som standard).
När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde gäller enligt artikel 28 särskilda regler. Den personuppgiftsansvarige ska endast anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven
i förordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter
skyddas. Artikeln innehåller också särskilda regler för det fall personuppgiftsbiträdet i sin tur anlitar ett personuppgiftsbiträde. Om
den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, ska
hanteringen regleras genom avtal eller motsvarande rättsakt. Av
artikel 29 följer att personuppgiftsbiträdet och personer som utför
arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende endast får behandla personuppgifter enligt
instruktion från den personuppgiftsansvarige, såvida han eller hon
inte är skyldig att göra det enligt EU-rätten eller nationell rätt.
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Varje personuppgiftsansvarig och varje personuppgiftsbiträde ska
var för sig skriftligen upprätta ett register över behandling som utförts
under dess ansvar (artikel 30). Registret ska bl.a. innehålla kontaktuppgifter, upplysning om ändamål med behandlingen, en beskrivning
av kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter, upplysning om eventuella mottagare av uppgifterna, tidsfrister för radering
och en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Registret ska på begäran göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten.
Personuppgiftsincidenter ska anmälas till tillsynsmyndigheten
inom 72 timmar. Den personuppgiftsansvarige är också skyldig att
dokumentera alla personuppgiftsincidenter (artikel 33). Även den
registrerade ska få information om personuppgiftsincidenten, om
den sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter
och friheter (artikel 34). Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet är även skyldiga att utnämna ett dataskyddsombud
under förutsättningar som närmare anges i dataskyddsförordningen
(artikel 37). Dataskyddsombudets arbetsuppgift är bl.a. att övervaka
efterlevnaden av dataskyddsförordningen, andra dataskyddsbestämmelser och den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i
behandlingen och tillhörande granskning (artikel 39.1 b).
Utredningen anser att de generella bestämmelserna om skyldigheter för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som
finns i dataskyddsförordningen och de generella bestämmelser som
kan komma att meddelas i svensk lagstiftning, är tillräckliga och att
det inte behövs några flera bestämmelser om skyldigheter avseende
säkerhet i den föreslagna lagen.
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16.17 Information om elektronisk åtkomst
som förekommit
Utredningens förslag: En patient eller omsorgsmottagare har rätt
att på begäran få information om vilken elektronisk åtkomst som
förekommit till uppgifter om honom eller henne i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (logglistor).
Patienten eller omsorgsmottagaren får medges tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till dokumentation om den åtkomst till uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren som förekommit. En bestämmelse om omsorgsgivarens skyldighet i detta avseende tas in i den föreslagna lagen.
Denna bestämmelse ska upplysa om att det i 8 kap. 5 § patientdatalagen finns bestämmelser om motsvarande skyldighet för
vårdgivare.
Enligt en upplysningsbestämmelse kan närmare föreskrifter
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, bl.a. om de skyddsåtgärder som ska gälla vid direktåtkomst eller annan elektronisk åtkomst.

16.17.1 Regleringen i patientdatalagen
Enligt patientdatalagen finns det en rätt för patienten att i både den
offentliga och privata hälso- och sjukvården på begäran få information om vilken direktåtkomst och elektronisk åtkomst som förekommit till elektroniskt behandlade uppgifter om honom eller
henne (8 kap. 5 § PDL). Regeringen angav som skäl för denna rättighet att allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvårdens informationshantering skulle förstärkas om den enskilde fick klar och tydlig
information om vilken åtkomst som förekommit till uppgifter om
honom eller henne. Man anförde vidare att för den patient som oroar
sig för att någon obehörig läst journalen är bearbetade logglistor
med förklaringar givetvis ett utmärkt verktyg att själv kunna konstatera om oron varit befogad eller inte samt att vetskapen om patientens rätt att själv kontrollera åtkomsten torde ha en starkt avhållande verkan för obehöriga.130
130
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Beträffande hur själva informationen ska lämnas angavs i författningskommentaren till bestämmelsen att avsikten är att informationen ska vara begriplig och vägledande för patienten när han eller
hon själv ska bilda sig en uppfattning om huruvida åtkomsten varit
befogad eller inte. Det bör t.ex. tydligt framgå när och från vilken
enhet inom hälso- och sjukvården en slagning har skett. Vid sammanhållen journalföring bör vidare varje vårdgivare kunna redovisa
vilken åtkomst till den egna verksamhetens journaluppgifter som har
förekommit från andra vårdgivare. Även dessa andra mottagande
vårdgivare bör kunna redovisa när direktåtkomst har använts. 131
Enligt en annan bestämmelse i patientdatalagen kan en patient
även ges direktåtkomst eller annan elektronisk åtkomst till dokumentation om den åtkomst till uppgifter om patienten som förekommit i systemet med sammanhållen journalföring, dvs. logglistor
(se 5 kap. 5 § PDL och avsnitt 16.13). När den bestämmelsen
infördes hänvisade regeringen i förarbetena till samma skäl som för
att införa en bestämmelse om rätt för patienter att på begäran få
information om vilken elektronisk åtkomst som förekommit till
uppgifter om honom eller henne. Regeringen uttalade att det inte
finns något behov av att namnge vårdpersonal eller att presentera
andra uppgifter som indirekt kan hänföras till en fysisk person, dvs.
det är tillräckligt att för detta ändamål ange från vilken avdelning,
klinik eller motsvarande enhet som åtkomsten härrör, och att sådana
uppgifter inte bör lämnas ut till den enskilde.132 Regeringen ansåg
det dock vara lämpligast att frågan om den information som ska ges
till patienten regleras mera i detalj på föreskriftsnivå.133
16.17.2 Regleringen i den föreslagna lagen
Som beskrivs i avsnitt 12.3.8 anser utredningen att sammanhållen
journalföring inom hälso- och sjukvården bör användas som utgångspunkt när ett förslag till ett motsvarande system med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation utformas. Utredningen anser därför att motsvarande bestämmelser om information om elektronisk
åtkomst som förekommit som gäller vid sammanhållen journalföring,
bör gälla vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. De
131
132
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överväganden som redogjorts för i avsnitt 16.16 har enligt utredningens mening även bäring på information om elektronisk åtkomst
som förekommit i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Utredningen föreslår i avsnitt 16.15 att vård- och omsorgsgivare
ska ha en skyldighet att se till att åtkomst till personuppgifter genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation dokumenteras och
kan kontrolleras. Hos socialnämnden eller en kommunal utförare
utgör sådan dokumentation, ofta kallad logglistor, allmänna handlingar
som omsorgsmottagaren kan begära utlämnade med stöd av offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Någon sekretess
torde normalt inte kunna anföras som skäl mot att lämna ut sådana
listor. Någon rätt för omsorgsmottagare att få logglistor från privata
omsorgsgivare finns däremot inte i dag.
En rätt för omsorgsmottagaren att på begäran hos en omsorgsgivare få information om vilken elektronisk åtkomst som förekommit
till uppgifter om honom eller henne i systemet med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation bör därför tas med i den föreslagna
lagen. Omsorgsmottagaren bör enligt utredningens mening även
kunna ges tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till dokumentation om den åtkomst till uppgifter om omsorgsmottagaren som förekommit i systemet med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation (logglistor).
I patientdatalagen finns det redan bestämmelser om vårdgivares
skyldighet att lämna information om vilken elektronisk åtkomst
som förekommit som gäller all verksamhet, inte bara den som kommer att omfattas av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Eftersom ingen ändring av innebörden av dessa bestämmelser
är avsedd i sak, är det enligt utredningens mening lämpligt att i den
föreslagna lagen upplysa om att sådana bestämmelser finns i patientdatalagen.
Utredningen anser att det även vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan finnas behov av föreskrifter om den information som ska lämnas till omsorgsmottagaren. Exakt vad informationen ska innehålla och hur eller hur ofta den ska lämnas bör inte
närmare regleras i lag utan, vid behov, av regeringen eller, efter
vidarebemyndigande, av Socialstyrelsen efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten. Det är här enligt utredningens bedömning
fråga om sådana föreskrifter om verkställighet av lag som regeringen
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kan meddela enligt 8 kap. 7 § första stycket 1 regeringsformen, se
utredningens resonemang om detta i avsnitt 16.13.2. Med hänsyn till
att det finns ett bemyndigande i 8 kap. 5 § patientdatalagen finns det
enligt utredningens mening för tydlighets skull skäl att i den föreslagna lagen ta med en upplysningsbestämmelse om att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer med stöd av 8 kap.
7 § regeringsformen kan meddela närmare föreskrifter.
16.17.3 Alternativ reglering
Om författningsförslagen i avsnitt 1.3 om en generell sekretessbrytande bestämmelse inom socialtjänsten genomförs, kommer den
reglering som föreslagits i avsnitt 16.17.2 att behöva utformas något
annorlunda. SoLPUL kommer i så fall att innehålla en bestämmelse
om att den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten på begäran
av en registrerad ska lämna information om den elektroniska åtkomst till uppgifter om den registrerade som förekommit. Denna
bestämmelse gäller för behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Bestämmelsen kommer att ge omsorgsgivare en skyldighet
att lämna information om den elektroniska åtkomst som förekommit till uppgifter om omsorgsmottagaren bl.a. genom systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Detta behöver
därför inte regleras i den föreslagna lagen, men den föreslagna lagen
bör i förtydligande syfte innehålla en upplysning om att bestämmelsen finns.

16.18 Bevarande och gallring
Utredningens förslag: Dokumentation ska bevaras hos den vårdoch omsorgsgivare som ansvarar för handlingen. Övriga vård- och
omsorgsgivare får gallra handlingen. Om en handling är tillgänglig
för en myndighet bara genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och myndigheten inte ansvarar för den, får myndigheten gallra handlingen från sitt arkiv.
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16.18.1 Inledning
Vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation uppkommer
frågor om vilka konsekvenserna blir från bevarande- och arkivsynpunkt då dokumentation inte spärras utan görs tillgänglig över
vård- och omsorgsgivargränser. Med skyldigheten att bevara dokumentation sammanhänger frågor om möjligheten att gallra dokumentation. Efter en beskrivning av centrala bestämmelser i sammanhanget och vilka regler som gäller för sammanhållen journalföring,
redogör utredningen för vad som bör gälla vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
16.18.2 Gällande rätt på socialtjänstens område
Grundläggande bestämmelser om bevarande och gallring av uppgifter i socialtjänsten finns i socialtjänstlagen och i LSS. Dessutom
gäller bestämmelserna i arkivlagen för bevarande och gallring av
allmänna handlingar. Huvudregeln enligt arkivlagen är att allmänna
handlingar ska bevaras. En myndighets arkiv bildas i huvudsak av de
allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. För handlingar som omfattas av den s.k. journalregeln i 2 kap. 10 § andra
stycket 1 tryckfrihetsförordningen, blir varje anteckning arkiverad i
och med att den har gjorts, 3 § arkivförordningen (1991:446).
För elektronisk information gäller till en början en undantagsregel som är av särskilt intresse i fråga om sammanhållen omsorgsdokumentation. Upptagningar för automatisk behandling som är
tillgängliga för flera myndigheter så att de utgör allmänna handlingar
hos alla dessa myndigheter, ska bilda arkiv endast hos en av myndigheterna (3 § första stycket andra meningen arkivlagen). Samma
upptagning ska alltså inte bevaras och bilda arkiv hos alla myndigheterna. Ett annat undantag från huvudregeln om att myndigheters
allmänna handlingar ska bevaras är bestämmelsen om att allmänna
handlingar får gallras under vissa förutsättningar (10 § arkivlagen).
Med gallring kan avses att information i sin helhet förstörs. Så måste
dock inte ske för att det ska vara fråga om gallring. Gallring av elektronisk information kan t.ex. ske genom att informationen skrivs ut
på papper som bevaras varefter informationen raderas från datamediet. Gallring kan också innebära att information överförs från ett
datamedium till annat datamedium som medför sämre sammanställ-
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nings- eller sökmöjligheter, sämre möjligheter att kontrollera handlingars autencitet m.m.134
Gallring görs av den arkivbildande myndigheten. En kommunal
myndighet får dock inte på egen hand avgöra vad som ska gallras ur
dess arkiv. Gallringsföreskrifter för sådana myndigheter fattas av
kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige. Deras föreskriftsrätt begränsas dock av att hänsyn ska tas till att återstående material
ska tillgodose arkivbildningens syften. Avvikande gallringsbestämmelser i lag eller förordning tar över arkivlagens regler om bevarande
och gallring.
I 7 kap. 3 § socialtjänstlagen anges gällande enskild verksamhet att
anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör sådan
sammanställning av uppgifter som avses i SoLPUL ska bevaras och
därefter gallras två efter det att sista anteckningen gjordes i akten.
Med personakt avses en akt med handlingar rörande en eller flera
enskilda personer. Det framgår av samma bestämmelse att uppgifter
i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört. Bestämmelser med
motsvarande innebörd finns även i 23 c § LSS. När det gäller allmän
verksamhet finns ingen kortaste bevarandetid angiven utan det anges
endast att anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos
socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter
som avses i SoLPUL ska gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten (12 kap. 1 § SoL och 21 c § LSS).
16.18.3 Regleringen i patientdatalagen
När möjligheterna till sammanhållen journalföring infördes uttalade
regeringen att det var angeläget dels att sammanhållen journalföring
inte skulle leda till omfattande arkivbildning m.m. som är ekonomiskt och administrativt belastande för de deltagande aktörerna eller
som får negativa konsekvenser från integritetssynpunkt, dels att
bevarandet av allmänna handlingar inte skulle försämras. Enligt
regeringen kunde sådana negativa konsekvenser avvärjas genom en
huvudprincip som innebär att varje vårdgivare som deltar i ett sammanhållet journalföringssystem ansvarar för bevarandet av de jour134
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nalhandlingar eller annan vårddokumentation som vårdgivaren själv
gör tillgängliga i det sammanhållna journalföringssystemet. De
andra deltagande vårdgivarna skulle inte få ett sådant ansvar enbart
på grund av att de har en potentiell tillgång till dessa handlingar.135
När patientdatalagen infördes beslutades det om att journalhandlingar ska bevaras minst tio år (3 kap. 17 § PDL). Regeringen
uttalade då att arkivansvar eller annat ansvar för bevarande bör följa
verksamhetsansvar och personuppgiftsansvar för den enskilda personuppgiftsbehandlingen, och en journalhandling eller annan handling därför bara bör bevaras och bilda arkiv hos bara en myndighet
eller en privat vårdgivare. För att tydliggöra detta infördes det i
patientdatalagen en regel om att bestämmelser i patientdatalagen
eller i annan lag eller förordning om att journalhandlingar ska bevaras viss minsta tid, inte är tillämpliga på sådana journalhandlingar
som har gjorts tillgängliga genom sammanhållen journalföring hos
andra vårdgivare och som dessa vårdgivare endast har en potentiell
tillgång till (6 kap. 8 § första stycket PDL). Det innebar, enligt
regeringen, i princip att det är endast en, inte flera, vårdgivare som
ansvarar för bevarandet och arkivbildningen av journalhandlingar.
Detta angavs gälla även om en vårdgivare bereder sig tillgång till en
annan införande vårdgivares journalhandling, så länge inte journalhandlingen tankas hem och lagras av den förstnämnde vårdgivaren.136
I patientdatalagen finns även en generell bestämmelse om att
myndigheter får gallra sådana potentiella handlingar (6 kap. 8 §
andra stycket). Som nämnts ovan ska upptagningar för automatisk
behandling som är tillgängliga för flera myndigheter så att de utgör
allmänna handlingar hos alla dessa myndigheter, bilda arkiv hos
endast en av myndigheterna (3 § första stycket andra meningen
arkivlagen). Regeringen menade i förarbetena att bestämmelsen i
6 kap. 8 § andra stycket patientdatalagen därför behövs för att inte
någon av de i en sammanhållen journalföring deltagande myndigheterna ska bli arkivansvarig för privata vårdgivares journalhandlingar m.m. som de potentiellt sett har tillgång till och som utgör
allmänna handlingar hos vårdgivare som är myndigheter. Handlingar
som en myndighet de facto inte tar del av har ingen betydelse för
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myndighetens verksamhet och bestämmelsen strider därmed inte
mot arkivväsendets syften.137
När det gäller de fall då en vårdgivare faktiskt bereder sig tillgång
till annan införande vårdgivares journalhandling uttalade regeringen
att vid sammanhållen journalföring bör en tidigare journalhandling
hos annan vårdgivare normalt inte laddas ned i form av en kopia som
tillfogas och lagras i den egna journalföringen såsom en ny journalhandling. Regeringen ansåg härvid att kraven på att journalen ska
innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård i 3 kap.
2 § i sig inte innebär något krav på att varje vårdgivare vid sammanhållen journalföring måste ha ”kompletta” uppgifter. En av poängerna
med den sammanhållna journalföringen är ju att dubbeldokumentation ska kunna undvikas. Regeringen ansåg också att det är önskvärt
från integritetssynpunkt att uppgifter inte hålls tillgängliga på mer än
ett ”ställe”. Normalt bör det därför vara fullt tillräckligt för vårdsyftet
att vårdpersonal tar del av den tillgängliga informationen.138
Regeringen konstaterade därefter att alltså inte finns något krav
på myndigheter som är anslutna till en sammanhållen journalföring
att de laddar ner och lagrar kopior av andra vårdgivares journalhandlingar som får betydelse i den egna patientvården. Å andra sidan
menade man, kan det vara svårt att helt undvara nedladdning av
kopior, eftersom det i undantagsfall kan vara av helt avgörande betydelse för en god och säker vård hos den senare vårdgivaren att den
tidigare informationen bifogas den egna journalinformationen. Sker
en nedladdning, innebär det att en ny handling framställts, på motsvarande sätt som vid manuell hantering av en patientjournal när en
papperskopia på en journalhandling, som en vårdgivare fått från en
annan vårdgivare, bifogas patientjournalen. Regeringen framhöll
härvid att det självfallet inte är tillåtet att ladda ned och lagra information som inte är nödvändig nu men som ”kan vara bra att ha”. Inte
heller får det göras bara därför att informationen kan komma till
nytta i den egna verksamhetsuppföljningen eller liknande. Det följer
av kravet på att det ska finnas ett konkret och aktuellt vårdsyfte varje
gång direktåtkomsten används. Regeringen pekade härvid på vikten
av att vårdgivarna tar fram regler och rutiner som förhindrar att den
sammanhållna journalföringen skapar en ny form av onödig över137
138
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dokumentation som går tvärt emot en av intentionerna med den
sammanhållna journalföringen och dessutom är negativ från integritetssynpunkt.139
16.18.4 Föreslagen reglering
Som beskrivs i avsnitt 12.3.8 anser utredningen att sammanhållen
journalföring inom hälso- och sjukvården ska användas som utgångspunkt när ett förslag till ett motsvarande system med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation ska utformas. Utredningen anser
därför att motsvarande bestämmelser om gallring och bevarande som
gäller för sammanhållen journalföring ska gälla för sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och att ingen ändring av innebörden av dessa bestämmelser ska ske i sak. De överväganden som redogjorts för i avsnitt 16.17.3 har enligt utredningens mening därför i stor
utsträckning även bäring på gallring och bevarande i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen anser
därför att samma huvudprinciper bör gälla även vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. Detta gäller även med beaktande
av att sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, till skillnad
från sammanhållen journalföring, även omfattar tillgång genom annat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst, se i avsnitt 16.3.2.
Särskilda överväganden för omsorgsgivarnas del
Eftersom det finns bestämmelser om kortaste bevarandetid i socialtjänstlagen (7 kap. 3 §) och i LSS (23 c §), anser utredningen att det
av samma skäl som regeringen anfört gällande sammanhållen journalföring bör anges i den föreslagna lagen att dessa bestämmelser
gäller bara för den omsorgsgivare som ansvarar för en handling, dvs.
har gjort den tillgänglig i systemet med sammanhållen omsorgsdokumentation. Därmed behöver inte de omsorgsgivare som bara
har potentiell tillgång till handlingen bevara den enligt de nämnda
bestämmelserna.
Det ska alltså anges i lagen att om en handling är tillgänglig för
en myndighet bara genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och myndigheten inte ansvarar för den, får myndigheten
139
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gallra handlingen från sitt arkiv. Vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation bör, i likhet med som vad som sägs i förarbetena till bestämmelserna om sammanhållen journalföring, enligt
utredningens mening en tidigare dokumentation hos annan vårdeller omsorgsgivare normalt inte laddas ned i form av en kopia som
tillfogas och lagras i den egna dokumentationen såsom en ny handling. De krav som uppställs för omsorgsgivarnas del på att dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt
faktiska omständigheter och händelser av betydelse i 11 kap. 5 §
socialtjänstlagen, kan enligt utredningens mening inte anses innebära ett krav i sig på att varje omsorgsgivare vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation måste ha kompletta uppgifter.
Normalt bör det enligt utredningen vara fullt tillräckligt för att
möta de behov som beskrivits i avsnitt 12.2 och 13.3 att vård- och
omsorgspersonal endast tar del av den information som är tillgänglig
i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Med tanke på de förslag som lämnas i fråga om åtkomstdokumentation m.m. i avsnitt 16.15, går en sådan behandling av personuppgifter
alltid att rekonstruera i efterhand. Det finns således inget behov av
att kopiera informationen för att i händelse av befarat rättsligt
efterspel visa vad man gjort eller liknande.
Det finns alltså inte utifrån socialtjänstlagens bestämmelser något
krav på myndigheter som är anslutna till ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation att ladda ner och lagra
kopior av andra vård- och omsorgsgivares dokumentation som får
betydelse i den egna omsorgen. I offentlighets- och sekretesslagen
föreskrivs dock att om en myndighet för handläggning av ett mål
eller ärende använder sig av en upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det
(4 kap. 3 §). I förarbetena till patientdatalagen angavs att den bestämmelsen inte gäller journalföring i faktisk hälso- och sjukvård,
annat än i speciella undantagsfall vid tvångsvård.140 När det gäller
dokumentation inom socialtjänsten förhåller det sig dock enligt
utredningens mening delvis annorlunda. Enligt 27 § förvaltningslagen ska en myndighet snarast dokumentera sådana uppgifter som
myndigheten får på annat sätt än genom en handling och som kan ha
betydelse för ett beslut i ärendet. Det ska framgå av dokumentatio140

Prop. 2007/08:126 s. 139.

500

767
SOU 2021:4

Bestämmelser om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

nen när den gjorts och av vem. Dokumentation som görs tillgänglig
via direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är tänkt att kunna
användas som underlag exempelvis för biståndshandläggares beslut i
ärenden om insatser. Bestämmelsen om att en sådan upptagning ska
tillföras handlingarna i ärendet i läsbar form gäller således vid ärendehandläggning enligt socialtjänstlagen och LSS för omsorgsgivare
som ansvarar för, dvs. beslutar om, insatser. Däremot gäller den
bestämmelsen inte när insatsen utförs, eftersom det då inte är fråga
om ärendehandläggning utan ett faktiskt handlande.
Utredningen anser att det även inom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, liksom inom sammanhållen journalföring,
kan vara svårt att helt undvika nedladdning av kopior. Ett exempel
inom socialtjänstens verksamhet är situationen som nämns i stycket
ovan, dvs. när omsorgsgivare beslutar om en insats kan handlingar
som omsorgsgivaren tar del av hos vårdgivare eller andra omsorgsgivare vara nödvändiga att ladda ned och bevaras hos den omsorgsgivare som fattar beslutet på grund av bestämmelserna i 4 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen och 27 § förvaltningslagen. Att den
tidigare informationen bifogas den egna dokumentationen kan även
i vissa andra undantagsfall vara av helt avgörande betydelse för att
insatsen ska bli av god kvalitet. Sker en nedladdning, innebär det att
en ny handling framställs, på motsvarande sätt som vid manuell hantering när en papperskopia, som en omsorgsgivare fått från en vårdgivare eller en annan omsorgsgivare, bifogas personakten. I sammanhanget kan framhållas att det självfallet inte är tillåtet att ladda ned
och lagra information som inte är nödvändig vid tillfället men som
kan vara bra att ha. Inte heller får det göras bara därför att informationen kan komma till nytta i den egna verksamhetsuppföljningen
eller liknande. Det följer av kravet på att uppgifterna ska röra en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller är föremål för en utredning
om att få sådana insatser från omsorgsgivaren och uppgifterna kan
antas ha betydelse för sådana insatser från omsorgsgivaren, se avsnitt 16.7.2. och 16.7.3. I de fall när dokumentation blir ny dokumentation hos en senare omsorgsgivare bör hanteringen och bevarandet
av den nya dokumentation följa samma regler som gäller för övrig
dokumentation som har sitt ursprung i den egna verksamheten.
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Bestämmelser om
kvalitetsuppföljning

17.1

Tillämpningsområde

Utredningens förslag: Med kvalitetsuppföljning avses i den
gemensamma lagen uppföljning av kvaliteten på
1. hälso- och sjukvård som en huvudman ansvarar för enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), och
2. insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar
som en kommun eller en region ansvarar för enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Lagen gäller bara för sådan kvalitetsuppföljning som innebär
att personuppgifter samlas in från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare.
Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna personer.
Med vårdinstans avses myndighet som har ansvar för eller
bedriver hälso- och sjukvård (offentlig vårdinstans) och juridisk
person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdinstans).

17.1.1

Innebörden av begreppet kvalitetsuppföljning

Det är utredningens avsikt att begreppet kvalitetsuppföljning ska ges
en vid tolkning i den föreslagna lagen. Kvalitetsuppföljning ska
omfatta sådana åtgärder som på olika sätt syftar till och är ägnade att
förbättra eller utveckla vården och omsorgen. Som tidigare nämnts i
avsnitt 14.3 handlar valet av begreppet kvalitetsuppföljning inte om
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att särskilja åtgärder som ska ingå i just kvalitetsuppföljning från
åtgärder som ingår i andra, närliggande begrepp som kvalitetssäkring
eller verksamhetsuppföljning.
I begreppet kvalitetsuppföljning kan alltså ingå sådan behandling
av personuppgifter som avses i 2 kap. 4 § första stycket 4 och 5 patientdatalagen (2008:355) (PDL) som riktar sig till vårdgivare (behandling för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten och administration, planering, uppföljning,
utvärdering och tillsyn av verksamheten). På motsvarande sätt kan
sådana åtgärder som omfattas av 12 § 10 förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUF) ingå
när det gäller kommunala myndigheter, dvs. att behandla personuppgifter för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.
Med begreppet kvalitetsuppföljning avses således olika åtgärder
som i vid mening syftar till och är ägnade att förbättra och utveckla
kvaliteten inom vård- och omsorg. Det kan t.ex. handla om att synliggöra förekomsten av risktillbud eller s.k. avvikande händelser
(onormala vårdtider, infektioner, komplikationer, återinläggningar
etc.) eller att mäta servicegrad och nöjdhet hos patienter och omsorgsmottagare. Det kan också handla om att en nämnd som beställt
en hälso- och sjukvårdstjänst eller en omsorgstjänst av privata utförare följer upp att personer får den insats som beställts samt analysera insatsens kvalitet utifrån olika aspekter. Det kan också handla
om att följa upp ett vårdförlopp eller en process som omfattar flera
vårdinstanser och omsorgsgivare. Tanken är inte att kvalitetsuppföljning ska användas för att följa upp hur vården eller omsorgen fallit ut på individnivå, utan kvalitetsuppföljning är något som ska ske
på verksamhetsnivå och ta sikte på större skeden och processer.
Som utredningen framhållit (se avsnitt 15.1.2) gäller den gemensamma lagen just när personuppgifter från andra vårdinstanser och
omsorgsgivare behandlas. Om kopplingen till personuppgifter väl
tas bort, och det rör sig om data utan koppling till fysiska personer,
får den kunskap som genererats inom ramen för kvalitetsuppföljningen givetvis användas på det sätt som regionen eller kommunen
finner lämpligt. I det skedet finns såvitt utredningen kan bedöma
inget hinder mot att man använder modern teknik och exempelvis
samkör data eller använder sig av AI-tekniker för att med hjälp av

504

771
SOU 2021:4

Bestämmelser om kvalitetsuppföljning

algoritmer ta fram beslutsstöd som kan användas i det preventiva
arbetet och komma till nytta i den individuella vården och omsorgen.
I begreppet kvalitetsuppföljning ligger att uppföljningen ska ske
planmässigt. Det ligger i sakens natur att planen för kvalitetsuppföljningen måste dokumenteras skriftligt. Att utan någon strukturerad plan hämta in personuppgifter om en patient eller omsorgsmottagare från en annan vårdinstans eller omsorgsgivare bara för att det
i det enskilda fallet finns misstankar om brister i kvaliteten är inte
sådan kvalitetsuppföljning som avses.
Som framgår av avsnitt 17.3.1 är en förutsättning för kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen att den har beslutats av det
högsta (politiska) organet i en region eller kommun. Av beslutet ska
bl.a. framgå för vilka särskilda och berättigade ändamål som de
insamlade personuppgifterna ska behandlas, dvs. ett konkret angivande av varför personuppgifterna ska behandlas. Mot den bakgrunden anser utredningen att den beskrivning av begreppet kvalitetsuppföljning som här lämnas är tillräcklig. Begreppet får i sina detaljer
konkretion av de beslut som fattas på högsta politiska kommunala
nivå. Begreppet kvalitetsuppföljning bildar bara en yttersta ram för
detta politiska beslutsfattande.
17.1.2

Innebörden av begreppet vårdinstans

För att förenkla lagtexten krävs definitioner av det organ som ska vara
personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter enligt
beslutet om kvalitetsuppföljning och de organ från vilka personuppgifter får samlas in för kvalitetsuppföljningen. Enligt utredningen
förefaller det lämpligast att det vid kvalitetsuppföljning är samma typ
av organ som avses inom både den offentliga hälso- och sjukvården
och den offentliga socialtjänsten.
Begreppen vårdgivare och omsorgsgivare, som används i fråga om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, är olika konstruerade när det gäller det offentliga. Med omsorgsgivare avses den myndighet (nämnd) inom en region eller kommun som har ansvar för eller
utför insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
Begreppet vårdgivare, som det används vid sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, är emellertid annorlunda konstruerat (se
avsnitt 16.1.8). Inom den offentliga hälso- och sjukvården är det näm-
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ligen den juridiska personen, dvs. regionen eller kommunen, som är
vårdgivare enligt definitionerna i den föreslagna lagen och patientdatalagen. Hos regioner och kommuner finns nämnder (myndigheter) som utövar ledningen av eller utför den faktiska hälso- och
sjukvården. Dessa nämnder är dock inte vårdgivare enligt definitionerna. Med offentliga vårdgivare avses således (hela) regionen
eller kommunen och inte varje myndighet (nämnd) inom regionen
eller kommunen. Frågan är om begreppen vårdgivare och omsorgsgivare kan användas beträffande regleringen av kvalitetsuppföljning.
Begreppet vårdgivare, som alltså syftar på hela regionen eller kommunen, är nödvändigt att använda i fråga om vård- och omsorgsdokumentation, eftersom avsikten är att vad som i dag gäller för sammanhållen journalföring inte ska förändras. I fråga om behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning, som i dag inte är föremål för
särskild reglering, är det däremot inte nödvändigt att anknyta till
begreppet vårdgivare.
Om det avsedda organet vore hela regionen eller hela kommunen,
skulle det bli fritt för en myndighet att utan fullmäktigebeslut samla
in personuppgifter för kvalitetsuppföljning från andra myndigheter i
samma region eller kommun. Att det avsedda organet i stället utgörs
av varje aktuell myndighet (nämnd) inom en region eller kommun ger
det bästa integritetsskyddet, eftersom insamling av personuppgifter
för kvalitetsuppföljning från flera myndigheter inom en region eller
kommun då förutsätter ett beslut av fullmäktige. Samtidigt inskränks
inte den kommunala självbestämmanderätten, eftersom det är regionen eller kommunen som kan besluta om kvalitetsuppföljningen.
Inom en kommunal offentlig vårdgivare är redan i dag varje myndighet (nämnd) personuppgiftsansvarig (2 kap. 6 § första stycket
PDL). I regioner och kommuner är varje nämnd en egen myndighet.
Därför anser utredningen att det organ som pekas ut vid kvalitetsuppföljning ska vara varje myndighet (nämnd) inom en region eller
kommun. Begreppet omsorgsgivare1 kan därmed användas även vid
kvalitetsuppföljning, medan det för vårdens del behövs ett begrepp
med annan innebörd än den som vårdgivare har vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.

1

Omsorgsgivare definieras enligt den föreslagna lagen som 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).
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Det är direkt olämpligt att i en och samma lag använda samma
uttryck i olika betydelser, eftersom det kan leda till missförstånd. Därför behövs ett nytt begrepp. Begreppet vårdinstans förefaller lämpligt.
Det är nytt i den meningen att det inte redan används i någon lag eller
förordning och inte heller definieras i Socialstyrelsens termbank.
Begreppet är också beskrivande och för tankarna till en av flera instanser inom vården. Begreppet vårdinstans bör därför användas för att
beteckna myndighet (nämnd) som har ansvar för eller bedriver hälsooch sjukvård (offentlig vårdinstans) och juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdinstans).
I regioner och kommuner är som sagt varje nämnd en egen myndighet. Med offentlig vårdinstans, dvs. myndighet som har ansvar
för eller bedriver hälso- och sjukvård, avses en nämnd inom en
region eller kommun. Det innebär att t.ex en klinik, vårdcentral eller
sjukhusavdelning inte är en offentlig vårdinstans enligt definitionen.
Observera att privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård i
och för sig är vårdinstanser, utifrån den definition som föreslås. En
förutsättning för att utpekas som en sådan vårdinstans som kan
omfattas av ett beslut om kvalitetsuppföljning är dock att regionen
eller kommunen har ansvar för den bedrivna hälso- och sjukvården.
En privat vårdinstans, som inte har något uppdrag eller någon finansiering från en offentlig vårdinstans, kan därmed inte omfattas av ett
beslut om kvalitetsuppföljning.
17.1.3

Lagen gäller bara vid kvalitetsuppföljning
med personuppgifter från flera vårdinstanser
eller omsorgsgivare

Utredningens uppdrag är att se över regelverket och vid behov föreslå en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsuppföljning mellan olika vårdinstanser, omsorgsgivare och mellan vårdinstanser och
omsorgsgivare i förhållande till varandra.
När det gäller kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård inom
en vårdgivare (region eller kommun på den offentliga sidan) regleras
detta av ändamålsbestämmelserna i 2 kap. 4 § patientdatalagen. Av
bestämmelsen följer att personuppgifter som primärt samlas in därför att de behövs i den individinriktade patientverksamheten, s.k.
vårddokumentation, får användas för verksamhetsuppföljning på ett
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mer eller mindre övergripande plan inom verksamheten.2 Bestämmelsen ger rättsliga förutsättningar för regioner och kommuner –
och privata vårdgivare – att behandla personuppgifter för att följa
upp sin egen verksamhet inom hälso- och sjukvården.3 När det gäller
verksamhet inom socialtjänsten får en kommunal nämnd, enligt 12 §
10 SoLPUF, behandla personuppgifter för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten.
Någon motsvarande bestämmelse finns inte för privata omsorgsgivare. Bestämmelserna i patientdatalagen och SoLPUF tillåter enligt Datainspektionen bara behandlingen av sådana personuppgifter
som härrör från den personuppgiftsansvariges egen verksamhet (se
närmare avsnitt 14.4.4 under rubriken Datainspektionens beslut om
samkörning av personuppgifter för gemensam verksamhetsuppföljning).
Utredningen har i tidigare avsnitt bedömt att det finns ett klart
och berättigat behov av att göra kvalitetsuppföljningar med personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare i syfte att
förbättra och säkra kvaliteten på den vård eller omsorg man ansvarar
för. Detta grundar utredningen bl.a. på följande. Det finns ett antal
regelverk som kräver att vårdinstanser och omsorgsgivare samarbetar med varandra runt individer. Regioner och kommuner har ett
berättigat intresse av att kunna följa upp sådan vård och omsorg som
finansieras med offentliga medel. Kvalitetsuppföljning av hela vårdoch omsorgsprocesser med olika vårdinstanser och omsorgsgivare
involverade är nödvändig för att en god och säker vård och omsorg
ska kunna uppnås.4 Beslut från Datainspektionen, uttalanden från
tidigare utredningar samt exempel från verksamhetsföreträdare ger
därtill en samstämmig bild av att tillräcklig kvalitetsuppföljning med
personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare inte kan
ske med dagens lagstiftning, trots att det gäller insatser som sker
inom en vårdinstans eller omsorgsgivares ansvarsområde.
Utredningen föreslår därför bestämmelser som ger möjlighet att
samla in och annars behandla personuppgifter från flera vårdinstanser och omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning avseende en regions
2

Se 2 kap. 4 § 3 och 4 patientdatalagen. Sådan behandling får ske även utan samtycke från den
enskilde (2 kap. 2 § PDL). Att sekretessen i sådana fall bryts till förmån för en annan hälsooch sjukvårdande myndighet inom samma eller region framgår av bestämmelsen i 25 kap. 11 §
1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
3
Prop. 2007/08:126 s. 174 f.
4
Se avsnitt 14.6 för utredningens avvägning mellan behov och integritetsrisker.
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eller kommuns ansvarsområde. Avsikten med de föreslagna bestämmelserna är att en vårdinstans eller omsorgsgivare, med hjälp av personuppgifter som samlas in från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare, ska kunna följa upp kvaliteten i den verksamhet som en region
eller en kommun ansvarar för.
Det kan t.ex. handla om att en region eller kommun behöver följa
upp en vård- och omsorgsprocess för grupper av patienter eller omsorgsmottagare som rör sig mellan olika vårdinstanser eller omsorgsgivare med hjälp av personuppgifter från alla berörda vårdinstanser
och omsorgsgivare.
Bestämmelserna om kvalitetsuppföljning i den föreslagna lagen
kompletterar de regler i patientdatalagen, lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL) och
SoLPUF som redan tillåter kvalitetsuppföljning. Bestämmelserna i
den föreslagna lagen ska bara tillämpas när personuppgifter behöver
samlas in från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning avseende en regions eller kommuns ansvarsområde. Det finns
som nämnts redan regler som avser kvalitetssäkring och uppföljning
m.m. inom en vårdinstans eller en omsorgsgivare. Dessa regler ska
även i fortsättningen tillämpas i de fall när enbart personuppgifter från
den egna organisationen används.
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.
17.1.4

Kvalitetsuppföljningen får avse hälso- och sjukvård
och socialtjänstens insatser för äldre och personer
med funktionsnedsättningar

Utredningens förslag kompletterar bl.a. bestämmelserna i patientdatalagen. Hälso- och sjukvård har något varierande definitioner i
olika författningar. Utredningen bedömer att det framstår som mest
ändamålsenligt att låta begreppet hälso- och sjukvård vara samma
som enligt definitionen i patientdatalagen.
Med hälso- och sjukvård avses således verksamhet som avses i
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (förkortad HSL), tandvårdslagen
(1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen
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(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168),
lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen (1944:133)
om kastrering (1 kap. 3 § PDL).
När det gäller kvalitetsuppföljning inom socialtjänsten anger utredningens direktiv att denna möjlighet ska gälla endast socialtjänst
för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Utredningen
har i avsnitt 16.1.2 gjort en detaljerad genomgång av vilka insatser
som ska omfattas av de förslagna bestämmelserna om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen bedömer att det är
lämpligt att knyta den utvidgade möjligheten till kvalitetsuppföljning till just dessa insatser. Det framstår som det mest rationella, för
att undvika att skapa gränsdragningsproblem. Det torde också gynna
tillämparna om de kan bygga sina it-system utifrån definitionen av
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar i den
föreslagna lagen i stället för att införa ytterligare en definition av vad
som avses med insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Kvalitetsuppföljning ska därför omfatta insatser för sådana omsorgsmottagare som en kommun eller en region ansvarar för enligt
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) eller lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Med omsorgsmottagare avses en person som fått eller får insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar eller som fått eller får behovet av sådana insatser bedömda (se definitionen i den föreslagna lagen). För en närmare
beskrivning av vad som innefattas i insatserna hänvisas till avsnitt 16.1.2.
Utredningen anser att också personuppgifter som rör barn bör få
ingå i kvalitetsuppföljning. Uppgifter om barn anses visserligen vara
extra skyddsvärda och förtjänar därför ett särskilt skydd. Det anges i
dataskyddsförordningen att sådant särskilt skydd bör gälla i synnerhet
när barns personuppgifter ska användas i marknadsföringssyfte eller
för att skapa personlighets- eller användarprofiler (skäl 38). Enligt
utredningens förslag ska personuppgifterna inte användas i kommersiella syften utan ingå i kvalitetsuppföljning, som ett led i att förbättra och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det handlar om en behandling av personuppgifter som vilar
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på den rättsliga grunden arbetsuppgift av allmänt intresse. Utredningen anser därför att det vore olyckligt att generellt undanta den
stora grupp patienter och omsorgsmottagare som är barn från att
ingå i kvalitetsuppföljning. Barns personuppgifter får följaktligen
ingå vid kvalitetsuppföljning när det gäller hälso- och sjukvård
respektive insatser vid funktionsnedsättningar. Uppgifter om barn
är inte aktuella vid kvalitetsuppföljning av insatser för äldre. Se avsnitt 17.5.3 om barns och deras vårdnadshavares möjlighet att
motsätta sig kvalitetsuppföljning.
17.1.5

Kvalitetsuppföljning av verksamhet inom regionens
eller kommunens ansvarsområde

Den föreslagna lagen gäller för kvalitetsuppföljning av sådan hälsooch sjukvård respektive sådana socialtjänstinsatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar som en region eller kommun
ansvarar för. Nyckelordet är alltså ansvar; en region eller kommun
får besluta att följa upp sådan verksamhet som den ansvarar för
oberoende av vem som utför verksamheten.
Av avsnitt 17.3.1 framgår att kvalitetsuppföljning förutsätter ett
fullmäktigebeslut i vilket det ska anges bl.a. vilken vårdinstans eller
omsorgsgivare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter vid kvalitetsuppföljningen.
Fullmäktige hos regionen eller kommunen får således besluta om
kvalitetsuppföljning av hela den verksamhet (hälso- och sjukvård
respektive socialtjänstinsatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar) som regionen eller kommunen ansvarar för. Fullmäktige ska emellertid peka ut en vårdinstans eller omsorgsgivare (dvs. en
myndighet/nämnd eller ett privat företag) som personuppgiftsansvarig. För beskrivning av innebörden av begreppen vårdinstans och omsorgsgivare enligt den föreslagna lagen, se avsnitt 17.1.2. Det är bara
den utpekade personuppgiftsansvarige som får samla in personuppgifter från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare för den beslutade
kvalitetsuppföljningen. Personuppgifterna får om det behövs samlas
in från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare med verksamhet inom
eller utanför den beslutsfattande regionen eller kommunen. Generellt
kan sägas att när det handlar om insatser som regionen eller kommunen betalar för, är det regionen eller kommunen som ansvarar och
därmed har fullmäktige möjlighet att besluta om kvalitetsuppföljning.
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Den utpekade personuppgiftsansvarige kan vara en offentlig eller
privat vårdinstans eller omsorgsgivare. Därmed kan de privata
vårdinstansernas och omsorgsgivarnas eventuella behov av att utföra
kvalitetsuppföljning med personuppgifter från andra vårdinstanser
eller omsorgsgivare tillgodoses.
Även statliga myndigheter kan bedriva hälso- och sjukvård eller
socialtjänst. Eftersom kvalitetsuppföljning bara får gälla den hälsooch sjukvård respektive socialtjänst som den beslutande regionen
eller kommunen ansvarar för, utesluts dock kvalitetsuppföljning av
sådan hälso- och sjukvård eller socialtjänst som statliga myndigheter
ansvarar för.
Utanför den föreslagna lagen faller kvalitetsuppföljning av privat
hälso- och sjukvård som inte någon region eller kommun ansvarar för.
Den helt privatfinansierade hälso- och sjukvården faller alltså utanför
regionens ansvar. En sådan vårdgivare kan med stöd av 2 kap. 4 §
patientdatalagen följa upp sin egen verksamhet inom hälso- och sjukvården. Även privata omsorgsgivares insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar som inte utförs som socialtjänst på uppdrag av en kommun eller en region, t.ex. städning med RUT-avdrag
för en åldring, faller också utanför lagens tillämpningsområde.
Som tidigare beskrivits finns det många former av samverkan
mellan myndigheter eller privata företag, dvs. mellan vårdinstanser
eller omsorgsgivare. Det kan t.ex. handla om samverkan kring en viss
individ som kräver samordnade vårdplaner inom vård och omsorg,
samverkan i gemensam nämnd eller avtalssamverkan. Oavsett formerna för samverkan är en en region eller kommun alltid ytterst ansvarig för sin respektive del. Man har följaktligen kvar ansvaret även
vid samverkan. Det innebär att vid samverkan får fullmäktige besluta
om kvalitetsuppföljning bara avseende den del av samarbetet som
den aktuella regionen eller kommunen själv ansvarar för. De personuppgifter som behandlas vid kvalitetsuppföljningen kan emellertid
samlas in från någon annan, t.ex. från samverkanspartnern.
Nedan görs en närmare genomgång och exemplifiering av vad som
i olika sammanhang menas med insatser som en region eller kommun
ansvarar för på så sätt att fullmäktige hos denne får besluta om kvalitetsuppföljning. Exemplifieringen är tänkt att tjäna till vägledning,
men är inte avsedd att vara uttömmande. Det kan finnas andra sammanhang där en region eller kommun ansvarar för vård eller omsorg
på så sätt att bestämmelserna om kvalitetsuppföljning kan tillämpas.
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Regioners och kommuners ansvar för vård och omsorg
Regionernas respektive kommunernas befogenheter och åligganden
inom vården och omsorgen framgår huvudsakligen av olika speciallagar såsom hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Begreppet ansvar ska i detta sammanhang förstås utifrån bestämmelserna
om huvudmans ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen respektive
ansvaret enligt socialtjänstlagen och LSS för insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar. Regioner och kommuner kan
inte utan uttryckligt lagstöd överlåta ansvaret mellan varandra eller
till någon annan.
Enligt 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen avses med huvudman
den region eller kommun som enligt den lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område
kan en eller flera vårdgivare (myndigheter eller privata företag) bedriva verksamhet. Regionen har det övergripande ansvaret för att
erbjuda hälso- och sjukvård åt personer som är bosatta inom regionen (8 kap. 1 § HSL). Kommuner har ansvaret för att erbjuda en god
hälso- och sjukvård åt äldre och personer med funktionsnedsättningar som efter beslut av kommunen bor i särskilda boendeformer
enligt socialtjänstlagen. Kommunen ska även erbjuda hälso- och
sjukvård åt dem som vistas i sådan dagverksamhet som avses i 3 kap.
6 § socialtjänstlagen (12 kap. 1 § HSL). Medan regionen enligt hälsooch sjukvårdslagen har ansvar för hälso- och sjukvård för alla invånare
i regionen, är kommunens ansvar för hälso- och sjukvård avgränsat
till att avse dessa särskilt utpekade grupper av patienter (”äldre och
funktionshindrade”).
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som
de behöver (2 kap. 1 § SoL). Kommunens arbetsuppgifter inom
socialtjänsten framgår av socialtjänstlagen. Kommunen har också
ansvar enligt LSS för personer med vissa funktionsnedsättningar.
Kommunfullmäktige får, på motsvarande sätt som inom hälso- och
sjukvården, besluta om kvalitetsuppföljning av sådana insatser som
utförs av myndigheter och privata företag inom dess ansvarsområde.
Utredningens direktiv omfattar emellertid inte all verksamhet enligt
socialtjänstlagen. Direktiven avgränsar kvalitetsuppföljning inom
socialtjänst till att avse äldre och personer med funktionsnedsättningar. I avsnitt 16.1.2 har utredningen på ett detaljerat sätt redo-
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gjort för vilka insatser och vilka kategorier av personer som kan omfattas av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, varför
detta inte beskrivs närmare här. Motsvarande insatser som enligt förslaget om sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten, ska finnas möjlighet att följa upp genom kvalitetsuppföljning.
Att regionens eller kommunens ansvar kvarstår när uppgifter överlämnas genom avtal till privata utförare följer också av kommunallagens (2017:725), förkortad KL, bestämmelser. Utredningen har i
avsnitt 8.6 beskrivit att ansvaret kvarstår för regioner och kommuner
när dessa anlitar privata utförare av vård och omsorg. Kommunallagen
föreskriver vidare att när skötseln av en kommunal angelägenhet
genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska regionen
eller kommunen kontrollera och följa upp verksamheten (10 kap. 8 §
KL). Detta innebär att regionen eller kommunen har det yttersta
ansvaret även för förvaltningsuppgifter som har anförtrotts åt en
entreprenör. Paragrafen slår fast att överföring av förvaltningsuppgift till en entreprenör ska föregås av ett fullmäktigebeslut med villkor som gör det möjligt för regionen eller kommunen att kontrollera
och följa verksamheten, vilken i dag inte omfattas av offentlighetsprincipen.5 När privata utförare anlitas av en region eller kommun
för att utföra vård eller omsorg, kvarstår således regionens eller kommunens ansvar. Det innebär att en region eller kommun ansvarar för
sådan vård och omsorg som de privata utförarna utför. Fullmäktige bör
därför ha möjlighet att besluta om kvalitetsuppföljning av verksamheten för att följa upp resultat och kostnader för de insatser som de
privata vårdinstanserna och omsorgsgivarna utför, med personuppgifter från de privata utförarna. Motsvarande gäller när en region eller
kommun anlitar en offentlig vårdinstans eller omsorgsgivare utanför
regionen eller kommunen för att utföra vården eller omsorgen.
Personuppgifterna får alltså samlas in från vårdinstanser och omsorgsgivare inom eller utanför den beslutande regionen eller kommunen. Avgörande är att den verksamhet som kvalitetsuppföljningen
avser ingår i den beslutande regionens eller kommunens ansvar.

5

Olle Lundin och Tom Madell, Kommunallagen, kommentaren till 10 kap. 8 §, JUNO, version 2A.
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Några exempel på vad som menas med ansvar inom hälsooch sjukvårdsverksamhet
När det gäller hemsjukvård ligger det formella ansvaret på regionen.
Kommunerna har dock möjlighet att på frivillig väg erbjuda personer
som vistas i kommunen hemsjukvård (12 kap. 2 § HSL). Regionen
har även möjlighet att överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård
till en kommun inom regionen genom en särskild överenskommelse.
Överenskommelsen får inte avse ansvar för sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare (14 kap. 1 § HSL).
Det innebär att i de fall en region och en kommun har ingått en
överenskommelse i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om att
överlåta ansvaret för hemsjukvården till kommunen, har kommunen
möjlighet att använda kvalitetsuppföljning för att följa upp den hemsjukvård som kommunen ansvarar för enligt överenskommelsen.
Regionen får i sin tur följa upp de insatser där regionen har ett kvarstående ansvar, dvs. för läkarinsatser.
Kvalitetsuppföljning får avse sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som regionen eller kommunen ansvarar för, även när den utförs
av någon annan. Så är exempelvis fallet när en region eller kommun
anlitar en privat utförare med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Ett annat exempel på när ansvaret, i den mening som utredningen
avser, kvarstår på regionen är när en region betalar ersättning till
privata läkare eller fysioterapeuter som etablerat sig i regionen enligt
lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652)
om ersättning för fysioterapi. Lagarna innehåller bestämmelser om
ersättning till privatpraktiserande läkare respektive fysioterapeuter i
den öppna hälso- och sjukvården. När en läkare eller fysioterapeut
har etablerat sig inom en region och får ersättning med offentliga
medel enligt de nämnda lagarna, kvarstår regionens yttersta ansvar
för hälso- och sjukvården i den mening som utredningen avser. Att
ansvaret kvarstår hos regionen följer redan av de allmänna bestämmelserna i kommunallagen (se t.ex. 6 kap. 6 § KL och 10 kap. 8 och
9 §§ KL). Lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för
fysioterapi innehåller dessutom bestämmelser som ger regionen möjlighet att genomföra verksamhetsuppföljning och samtidigt en skyldighet för läkarna respektive fysioterapeuterna att vid en verksam-
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hetsuppföljning lämna ut uppgifter till regionen.6 I samband med att
lagarna infördes uttalade regeringen att sjukvårdshuvudmannens
ansvar för planering och finansiering av hälso- och sjukvården medför
ett stort och berättigat behov av att följa upp verksamheten på ett sätt
som totalt ger ett bra resultat i hela hälso- och sjukvården med avseende på kostnader, effektivitet och kvalitet.7 Motsvarande argument
om huvudmannens (dvs. regionens) totalansvar och därmed berättigade intresse att följa upp kvaliteten hos privatpraktiserande läkare
och fysioterapeuter gör sig gällande vid utredningens förslag om
kvalitetsuppföljning.
Regionen har alltså ansvar för vården på så sätt att regionfullmäktige bör ha möjlighet att besluta om kvalitetsuppföljning av verksamhet som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning eller lagen
om ersättning för fysioterapi.
Även inom tandvården gäller att en region har det yttersta ansvaret inom regionen, även när den faktiska tandvården utförs av någon
annan. Varje region ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom regionen. Tandvård som regionen själv bedriver benämns
folktandvård. En region får sluta avtal med någon annan om att utföra
de uppgifter som regionen och dess folktandvård ansvarar för enligt
tandvårdslagen (5 § tandvårdslagen). En privat vårdgivare inom tandvården är skyldig att på begäran av regionen för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om munhälsobedömning, undersökning
eller behandling (11 § tandvårdsförordningen [1998:1338]). När
regionen har slutit avtal med privata utförare om att utföra sådan
tandvård, som regionen och dess folktandvård ansvarar för enligt
tandvårdslagen, kvarstår regionens ansvar för tandvården på så sätt
att regionfullmäktige bör ha möjlighet att besluta om kvalitetsuppföljning av tandvårdsverksamheten.
Helt privatfinansierad hälso- och sjukvård faller däremot utanför
regionens ansvar och får inte ingå i kvalitetsuppföljningen.

6

I bestämmelserna anges att en läkare som begär läkarvårdsersättning respektive en fysioterapeut
som begär fysioterapiersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och
utvärderas. Läkaren respektive fysioterapeuten ska årligen till regionen lämna en redovisning med
uppgifter om bl.a. utförda vårdåtgärder och antalet patientbesök. Läkaren och fysioterapeuten
ska på begäran av regionen lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material
som rör behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd ersättning (25 § lagen
om läkarvårdsersättning respektive 26 § lagen om ersättning för fysioterapi).
7
Prop. 1993/94:75 s. 60.
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Nationell högspecialiserad vård (s.k. rikssjukvård) är en särskild
form av hälso- och sjukvård som regioner kan få tillstånd att bedriva
efter ansökan hos Socialstyrelsen.8 Av Socialstyrelsens föreskrifter
om nationell högspecialiserad vård (HSLF-FS 2018:48) följer att
regionen har ansvar för att verksamheten uppfyller de generella villkoren i 4 kap. i föreskrifterna och de specifika villkoren i beslutet
om tillstånd. Om en region sluter avtal med en privat vårdgivare om
att denne ska utföra vården, ska regionen ansvara för att verksamheten uppfyller villkoren (4 kap. 1 § föreskrifterna). Utredningen
ser ingen anledning att göra skillnad på regioners ansvar för hälso- och
sjukvård som de utför direkt utifrån hälso- och sjukvårdslagen och
den hälso- och sjukvård som de utför utifrån tillstånd från Socialstyrelsen. En region ansvarar följaktligen för den rikssjukvård som
regionen bedriver med stöd av tillstånd av Socialstyrelsen. Regionen
bör därför få besluta om kvalitetsuppföljning avseende sådan rikssjukvård. En region som remitterar sina patienter till en annan region
för att där få rikssjukvård, har inte ansvar för själva rikssjukvården. En
annan sak är att remitterande region kan ha ansvar för andra delar av
patientens hälso- och sjukvård.
Det är inget som hindrar att region och kommun tillsammans
väljer att följa upp en vård- och omsorgsprocess som involverar både
vårdinstanser och omsorgsgivare, genom att initiera en kvalitetsuppföljning (det som ibland kallas gemensam verksamhetsuppföljning). Det finns inte heller några hinder mot att en region som bedriver rikssjukvård tillsammans med remitterande regioner samverkar
för att genomföra en gemensam kvalitetsuppföljning av vårdkedjan.
Vid gemensam verksamhetsuppföljning krävs dock ett särskilt
beslut av det högsta beslutande organet i respektive samverkande
region och kommun avseende den del av vården och omsorgen som
regionen eller kommunen ansvarar för. Personuppgifterna som behandlas, får dock hämtas från vårdinstanser och omsorgsgivare i en
andra kommuner eller regioner, när detta behövs för den beslutade
kvalitetsuppföljningen. Vid en regions eller kommuns kvalitetsuppföljning av sin egen del i en vård- eller omsorgsprocess med flera
vårdinstanser eller omsorgsgivare inblandade lär det regelmässigt
behövas personuppgifter från alla eller åtminstone någon av de andra
medverkande vårdinstanserna och omsorgsgivarna.
8

Se 2 kap. hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) m.m. angående förfarandet med nationell högspecialiserad vård.
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Särskilt om ansvarsfördelningen enligt LSS
Enligt LSS finns det en särskild ansvarsfördelning mellan kommun
och region. Varje kommun ska svara för de flesta insatserna (insatser
enligt 9 § 2–10 LSS), medan regionen ska ansvara för rådgivning och
annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga
funktionshinder (9 § 1 LSS). Det innebär att kommunfullmäktige
som utgångspunkt får besluta om kvalitetsuppföljning av alla insatser enligt lagen utom sådan rådgivning och personligt stöd som
regionen ansvarar för, där regionfullmäktige i stället får besluta om
kvalitetsuppföljningen.
En region och en kommun som ingår i regionen får sluta avtal om
att ansvar för en eller flera arbetsuppgifter enligt LSS överlåts från
regionen till kommunen eller från kommunen till regionen. Om en
sådan överlåtelse sker, ska föreskrifterna i LSS om region eller kommun gälla för den till vilken uppgiften överlåtits (17 § andra stycket
LSS). Om region och kommun har överenskommit om en annan
ansvarsfördelning än den som följer direkt av lagen, får det som
överenskommits om ansvar genomslag när det gäller vem som får
besluta om kvalitetsuppföljning. Region- respektive kommunfullmäktige får då besluta om kvalitetsuppföljning av de insatser regionen respektive kommunen ansvarar för till följd av överenskommelsen.
Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen får en
region eller kommun med bibehållet ansvar sluta avtal med en enskild person om att tillhandahålla insatser enligt LSS (17 § första
stycket LSS). Om ett sådant avtal sluts, kvarstår alltså ansvaret, och
därmed möjligheten för fullmäktige att besluta om kvalitetsuppföljning av insatserna, på regionen respektive kommunen.
Ansvar vid samverkan mellan region och kommun
inom vård eller omsorg
När regioner och kommuner samverkar inom vård och omsorg ska
fullmäktige ha möjlighet att besluta om kvalitetsuppföljning av den
del i samverkan regionen respektive kommunen själv ansvarar för.
Vid den beslutade kvalitetsuppföljningen kan nödvändiga person-
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uppgifter samlas in från de vårdinstanser eller omsorgsgivare som
ingår i samverkan.
I de fall regioner och kommuner samverkar med stöd av författning eller genom avtalssamverkan eller andra former av samverkan
inom vård eller omsorg, är ansvarsfördelningen avgörande för vem
som har möjlighet att besluta om kvalitetsuppföljning. Det är därför
viktigt att de som samverkar har klart för sig vem som ansvarar för
vilka insatser. Utredningen utgår från att detta i de flesta fall inte
vållar några problem. Ansvaret för respektive insats följer av lag och
det framgår också av lag i vilka fall och former det lagstadgade ansvaret kan överlåtas på annan.
Som utredningen redogjort för kan samverkan mellan regioner
och kommuner ske i olika former. Gemensam nämnd, kommunalförbund och avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen är
några exempel på detta. Det finns också ett antal regelverk och situationer som kräver att regioner och kommuner samverkar kring en
person. Det gäller bl.a. samverkan kring personer i särskilt boende,
insatser vid utskrivning från sluten vård samt insatser för äldre och
personer med funktionsnedsättningar. Det kan även finnas andra
regelverk och sammanhang som kräver samverkan mellan regioner
och kommuner, som utredningen inte nämner. Motsvarande principer
ska gälla även då, dvs. det är fullmäktige i den region eller kommun
som i enlighet med lag ytterst ansvarar för en insats som får besluta
om kvalitetsuppföljning avseende insatsen. För tydlighets skull bör
framhållas att tanken inte är att det ska beslutas om kvalitetsuppföljning avseende en person som det samverkats kring, utan att kvalitetsuppföljningen ska avse större skeden och processer som omfattar
många personer.
Observera att om flera ansvariga inom en samverkan samtidigt
vill genomföra kvalitetsuppföljning, krävs ett beslut av fullmäktige i
respektive region och kommun avseende den regionens respektive
kommunens ansvarsområde.
Gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
Som utredningen tidigare tagit upp kan regioner och kommuner välja
att överlämna fullgörandet av sina uppgifter inom vård och omsorg till
en gemensam nämnd, se lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom
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vård- och omsorgsområdet och 9 kap. 21 § kommunallagen. Det är
fullmäktige som får besluta att en nämnd ska vara gemensam med en
annan region eller en annan kommun. En gemensam nämnd tillsätts i
någon av de samverkande regionerna eller kommunerna och ingår i
denna regions eller kommuns organisation (9 kap. 19 och 20 §§ KL).
Den gemensamma nämnden är, liksom övriga nämnder i en region
eller en kommun, en egen myndighet men inte en egen juridisk person. I stället verkar den gemensamma nämnden som företrädare för
sina huvudmän. Varje samverkande region eller kommun är fortfarande huvudman för den eller de frågor som de har lagt på den
gemensamma nämnden att sköta.9
I de fall arbetsuppgifter har överlämnats till en gemensam nämnd,
är det därmed fortfarande region och kommun som har huvudmannaskapet och ytterst ansvarar för de insatser som regionen eller kommunen låter den gemensamma nämnden utföra. Det ankommer
alltså på fullmäktige i den region eller kommun som samverkar
genom den gemensamma nämnden att besluta om kvalitetsuppföljning av de insatser som regionen eller kommunen låter den gemensamma nämnden utföra.
Kommunalförbund
Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över
skötseln av kommunala angelägenheter till sådana förbund (3 kap. 8 §
KL). Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om regioner
och kommuner i kommunallagen, tillämpas dessa bestämmelser även
för kommunalförbund (9 kap. 2 § KL). I de fall ett kommunalförbund
bildats för hälso- och sjukvård eller omsorg, utför (sköter) kommunalförbundet insatserna, men det är fortfarande respektive region eller
kommun som har ansvaret för dem. Det är därför fullmäktige i
respektive region eller kommun som får besluta om kvalitetsuppföljning avseende det som regionen eller kommunen ansvarar för.

9

Prop. 2002/03:20 s. 23.

520

787
SOU 2021:4

Bestämmelser om kvalitetsuppföljning

Privata utförare har inte ansvar för andras insatser och får inte
besluta om kvalitetsuppföljning
Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser
eller omsorgsgivare bör endast vara möjlig för sådana insatser som en
region eller kommun ansvarar för. När regioner och kommuner överlämnar skötseln av kommunala angelägenheter till enskilda utförare,
kvarstår regionernas och kommunernas ansvar mot de egna kommunmedlemmarna. Regionen eller kommunen har enligt lag fortfarande det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför är det motiverat att låta fullmäktige i regionen eller kommunen besluta om
kvalitetsuppföljning av det som utförs av de anlitade privata vårdinstanserna och omsorgsgivarna. Privata vårdinstanser och omsorgsgivare bör däremot inte ha möjlighet att besluta om kvalitetsuppföljning med personuppgifter från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare; det krävs ett fullmäktigebeslut, dvs. ett beslut på politisk nivå.
En annan sak är att inget hindrar att fullmäktige i en region eller
kommun i beslutet om kvalitetsuppföljning anger att en privat vårdinstans eller omsorgsgivare ska vara personuppgiftsansvarig, dvs. får
genomföra kvalitetsuppföljningen genom att samla in personuppgifter från andra privata och offentliga vårdinstanser och omsorgsgivare.
17.1.6

Personuppgifter och uppgifter om avlidna får användas
för kvalitetsuppföljning

Utredningen har tidigare tagit upp frågan om personuppgifter behövs
för att genomföra kvalitetsuppföljning. Det står enligt utredningen
klart att vårdinstanser och omsorgsgivare på ett eller annat sätt
behöver utbyta personuppgifter för att en region eller en kommun ska
kunna göra en kvalitetsuppföljning av ett helt vård- eller omsorgsförlopp som involverar flera vårdinstanser och omsorgsgivare.
Som alltid när det gäller behandling av personuppgifter ska givetvis
principerna i artikel 5 i dataskyddsförordningen om uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet tillämpas.
Som en integritetsstärkande åtgärd föreslår utredningen bestämmelser om att uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet så långt det är möjligt ska vara krypterade, se avsnitt 17.7.
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Personuppgifter är uppgifter som avser identifierbara fysiska personer som är i livet. Dataskyddsförordningen gäller inte för uppgifter
om avlidna personer. Medlemsstaterna får fastställa bestämmelser för
behandlingen av personuppgifter rörande avlidna personer (skäl 27).
Patientdatalagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna
personer (1 kap. 1 § andra stycket PDL). I SoLPUL och SoLPUF
finns ingen reglering om behandling av uppgifter om avlidna.
Det förekommer en mängd uppgifter om avlidna personer inom
hälso- och sjukvården och i socialtjänstens verksamhet för äldre och
personer med funktionsnedsättningar. Även uppgifter om avlidna
patienter och omsorgsmottagare kan vara integritetskänsliga, t.ex.
för överlevande släktingar. Därför omfattas även sådana uppgifter av
patientdatalagens bestämmelser om behandling av personuppgifter i
tillämpliga delar, t.ex. när det gäller för vilka ändamål uppgifter om
avlidna får användas eller när det gäller vilken elektronisk åtkomst
som får förekomma till uppgifter om avlidna.
Det kan finnas ett alldeles särskilt behov av att följa upp insatser
för personer som har avlidit av dem exempelvis inom ramen för
gemensamma avvikelser och allvarliga vårdskador.
Principerna i dataskyddsförordningen omfattar som sagt bara uppgifter om personer som är i livet. Uppgifter om avlidna omfattas således inte av dataskyddsförordningens bestämmelser om dataskydd
utan medlemsstaterna får själva avgöra om det behövs några regler om
behandling av uppgifter om avlidna.
För att det inte – på grund av att patientdatalagen omfattar uppgifter om avlidna – ska råda någon tvekan om att uppgifter om avlidna
får användas vid sådan kvalitetsuppföljning som regleras i den föreslagna lagen bör även den föreslagna lagen tillämpas på uppgifter om
avlidna. Detta inskränker inte socialtjänstens nuvarande möjligheter
att använda uppgifter om avlidna för kvalitetsuppföljning.
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17.2

Den föreslagna kvalitetsuppföljningen och andra
regler om behandling av personuppgifter för
kvalitetsändamål inom vård och omsorg

17.2.1

Skillnaden mellan kvalitetsuppföljning
och kvalitetsregister

Nationella och regionala kvalitetsregister (nedan kvalitetsregister) är
en typ av uppgiftssamlingar som inrättats särskilt för ändamålet att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.
Kvalitetsregister regleras särskilt i 7 kap. patientdatalagen. Kvalitetsregistren möjliggör jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Bestämmelserna gäller när personuppgifter
samlas in från flera vårdgivare (7 kap. 1 § PDL).
Man kan då fråga sig vad som är skillnaden mellan sådan kvalitetssäkring som får ske enligt reglerna om kvalitetsregister och de regler
som utredningen föreslår om kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser (eller omsorgsgivare).
Kvalitetsregister inrättas med det huvudsakliga syftet att följa
upp medicinsk och annan kvalitet i själva vårdinsatserna och alltså
inte för att kontrollera sjukvårdens kostnadseffektivitet och produktivitet allmänt sett. Någon knivskarp gräns mellan medicinsk och
ekonomisk verksamhetsuppföljning är visserligen svår att dra. Det
centrala med ett kvalitetsregister är dock uppföljningen av vårdinsatserna. Bestämmelserna om kvalitetsregister är inte tillämpliga på ett
register vars huvudsakliga syfte är att följa upp hälso- och sjukvårdens kostnadseffektivitet.10 Man skulle kunna se det som att kvalitetsregister tillmötesgår professionens behov av uppgifter för analys,
medan kvalitetsuppföljning kan användas av sjukvårdshuvudmannen
för att genomföra mer allmänna analyser av kvalitet och kostnadseffektivitet.
Med utredningens förslag om kvalitetsuppföljning blir tillämpningsområdet för kvalitetsuppföljning ett annat än det för kvalitetsregister.
Det finns för det första inte någon motsvarighet till kvalitetsregister inom socialtjänsten. Kvalitetsregister kan alltså endast användas för verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagstiftningen, men inte för sådana insatser som sker inom socialtjäns10

SOU 2006:82 s. 425.
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ten. Utredningens förslag innebär således en utvidgad möjlighet att
följa upp kvalitet med uppgifter från flera omsorgsgivare. Förslagen
öppnar också upp för att göra kvalitetsuppföljningar med personuppgifter från både vårdinstanser och omsorgsgivare, t.ex. när det
gäller vård- och omsorgsprocesser som involverar både hälso- och
sjukvård och socialtjänstinsatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
Kvalitetsuppföljning ska kunna användas för att följa upp hälsooch sjukvård respektive socialtjänst som man själv ansvarar för, med
hjälp av personuppgifter från andra. Ett typexempel är att en region
kan använda kvalitetsuppföljning för att följa upp kostnader och
resultat för insatser som utförs av privata vårdinstanser. Motsvarande gäller inom socialtjänst, där en kommun kan följa upp insatser
av privata utförare inom dess ansvarsområde.
Ett annat tillämpningsområde för kvalitetsuppföljning är att följa
upp vårdprocesser med flera vårdinstanser inblandade. Tidigare
utredningar har pekat på att kvalitetsregister inte stödjer kvalitetssäkring av vårdprocesser som sträcker sig över flera vårdinstanser.
Kvalitetsregister är ofta inrättade för att följa upp en viss diagnos.
Om en patient får vård från flera vårdinstanser för samma hälsoproblem, kommer uppgifter om patienten att rapporteras in till kvalitetsregistret från flera vårdinstanser. Detta är särskilt vanligt vid
sådan vård som utförs inom region- eller rikssjukvård, vilket bl.a.
omfattar stora sjukdomsgrupper som t.ex. hjärtsjukvård eller cancer.
I dessa fall genomförs ofta utredning och eftervård hos en vårdinstans, men det operativa ingreppet görs hos en annan vårdinstans.
I sådana situationer finns det ett behov av ett effektivt utbyte av
information, för att kvalitetssäkra och utveckla vårdprocessen. Det
finns många ytterligare exempel på vårdprocesser med flera vårdinstanser involverade. I regioner och kommuner med stor mångfald
av vårdinstanser, privata och offentliga, är det snarare regel än
undantag att flera vårdinstanser är inblandade i en vårdprocess. Även
den hälso- och sjukvård som bedrivs i samverkan mellan region och
kommun, t.ex. rörande äldre, involverar flera vårdinstanser. De
kvalitetsregister som finns innebär att möjligheterna för de inblandade vårdinstanserna att kvalitetssäkra hela vårdprocessen är begränsade. Bestämmelsen i 7 kap. 9 § patientdatalagen ger vårdgivare möjlighet att ta del av de uppgifter vårdgivaren själv registrerat om sina
patienter, men inte uppgifter som andra vårdgivare registrerat om
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samma patienter. Någon motsvarande möjlighet föreslås inte när det
gäller kvalitetsuppföljning. Resultatet av bestämmelsen blir i praktiken att bara den som för kvalitetsregistret, men inte den ansvariga
regionen eller kommunen, har möjlighet att använda kvalitetsregistret för att säkra och utveckla resultatet av den sammantagna
vård som patienterna har fått. Vidare tillåter regleringen av kvalitetsregister, till skillnad från regleringen av kvalitetsuppföljning,
forskning som ett sekundärt ändamål.
I sammanhanget vill utredningen framhålla att avsikten med att
införa bestämmelser om kvalitetsuppföljning inte är att inskränka
eller på något sätt försämra användningen av kvalitetsregister. Kvalitetsuppföljning ska ses som en ytterligare möjlighet att, vid sidan av
den existerande ordningen med kvalitetsregister, göra uppföljning av
kvaliteten i hälso- och sjukvård och socialtjänst.
17.2.2

Skillnad mellan kvalitetsuppföljning och statistik

Det går en skiljelinje mellan att använda uppgifter för särskilda
statistikändamål och att använda uppgifter för kvalitetsuppföljning.
Skiljelinjen har belysts av dåvarande Regeringsrätten i avgörandet
RÅ 2004 ref. 9. Frågan i målet var bl.a. om uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister kunde lämnas ut med stöd av de undantag
från sekretess som angavs i dåvarande 9 kap. 4 § sekretesslagen
(1980:100) (numera 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
[2009:400], förkortad OSL 11) när uppgifterna behövs för statistikändamål. Domstolen klargjorde i detta sammanhang bl.a. följande.
Det förhållandet att uppgifter inom ramen för uppföljning, utvärdering
och liknande verksamhet sammanställs statistiskt kan inte anses innebära att uppgifterna används för statistikändamål i den mening som
avses i 9 kap. 4 § sekretesslagen.

Av rättsfallet framgår att uppgifter kan sammanställas statistiskt inom
ramen för kvalitetsuppföljning och liknande verksamheter utan att det
blir fråga om att använda dem särskilt för statistikändamål i offentlighets- och sekretesslagens mening.

11

I den bestämmelsen anges att sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet
som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde (24 kap. 8 § OSL).
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Utredningen föreslår att uppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning också får användas för framställning av statistik, se
avsnitt 17.4.2.
17.2.3

Skillnad mellan kvalitetsuppföljning och forskning

I 2 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor (etikprövningslagen) ges en definition av vad som avses
med forskning enligt den lagen. Med forskning avses där vetenskaplig forskning samt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund.
I förarbetena till bestämmelsen anförs att avgränsningen bl.a. bygger
på OECD:s riktlinjer12. Vidare påpekas att fråga uppkommer om
gränsdragningen mellan vetenskaplig forskning och t.ex. kvalitetssäkring och resultatuppföljning. Därvid hänvisas till hälso- och
sjukvårdslagen enligt vilken kvaliteten i verksamheten inom hälsooch sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Sådan och liknande verksamhet avses inte utgöra forskning i
etikprövningslagens mening.13
Även i 3 § lagen (1998:543) om hälsodataregister görs en skillnad
mellan uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och
sjukvård å ena sidan och forskning och epidemiologiska undersökningar å andra sidan.
Ett påpekande om att begreppet forskning inte får förväxlas med
uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring görs också i förarbetena till SoLPUL.14 Den lagen tillämpas inte vid behandling av
personuppgifter för forsknings- och statistikändamål (3 § SoLPUL).
Utredningen anser att personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning inte bör få användas för forskning, se avsnitt 17.4.2.

12

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har tagit fram internationella riktlinjer för integritetsskydd och persondataflöde.
13
Prop. 2002/03:50 s. 90 f. och 192.
14
Prop. 2000/01:80 s. 138.
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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.
Av beslutet ska framgå
1. för vilka särskilda och berättigade ändamål som personuppgifterna ska behandlas,
2. vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen,
3. de kategorier av personer som behandlingen gäller,
4. de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
5. från vilka vårdinstanser och omsorgsgivare som personuppgifter kommer att samlas in, och
6. 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 punkt 6
ovan löpt ut.
Bestämmelser om hur beslutet överklagas finns i 13 kap. kommunallagen.

17.3.1

Region- eller kommunfullmäktige ska besluta om
kvalitetsuppföljning

Av utredningens direktiv framgår att beslut om behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning, som avses omfatta hela eller
åtminstone väsentliga delar av huvudmannens hälso- och sjukvårdsverksamhet, bör vara förbehållen det högsta politiska organet hos
huvudmannen. Detta bör gälla oavsett om verksamheten bedrivs i egen
regi eller av privata utförare. Motsvarande gäller enligt direktiven för
socialtjänstens insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar som en kommun ansvarar för. Liksom för regionerna bör beslut
om sådan behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning vara
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förbehållna det högsta politiska organet och besluten bör avse hela
eller åtminstone väsentliga delar av kommunens verksamhet med
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Den föreslagna lagen gäller för kvalitetsuppföljning av hälso- och
sjukvård som en huvudman ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen och av socialtjänstens insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar som en kommun eller en region ansvarar
för. Utredningens förslag syftar alltså till att regioner och kommuner ska få följa upp sådan vård eller omsorg som de ansvarar för.
Det högsta politiska organet hos regioner och kommuner är
fullmäktige. När utredningen i det följande använder begreppet fullmäktige avses, om inte annat framgår av sammanhanget, både regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Utredningen anser det lämpligt
att det högsta organet hos den region eller kommun som ansvarar för
vården eller omsorgen, dvs. fullmäktige, ska besluta om kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare. Därmed får man en garanti för att det görs bara när det är
befogat. Fullmäktige får bara besluta om kvalitetsuppföljning av sådana insatser som regionen eller kommunen har ansvar för. Se närmare i avsnitt 17.1.5 om vad som menas med ansvar i detta sammanhang.
Fullmäktiges arbetsuppgifter fastslås i 5 kap. kommunallagen.
Fullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommuner och regioner. I kommunallagen
preciseras att detta främst gäller
– mål och riktlinjer för verksamheten,
– budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
– nämndernas organisation och verksamhetsformer,
– val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
– val av revisorer,
– grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
– årsredovisning och ansvarsfrihet,
– folkomröstning i kommunen eller regionen, och
– extra val till fullmäktige (5 kap. 1 § första stycket KL).
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Uppräkningen ovan är inte uttömmande utan ska ses som exempel
på sådana betydelsefulla ärenden som ankommer på fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i kommunallagen eller i andra författningar (5 kap. 1 § andra stycket KL).
Vid kvalitetsuppföljning kan potentiellt stora mängder känsliga
personuppgifter komma att samlas in från flera vårdinstanser eller
omsorgsgivare. Det handlar i princip uteslutande om uppgifter som
omfattas av stark sekretess och som i regel inte får lämnas ut från
vårdinstanserna och omsorgsgivarna (såvida det inte bygger på att
den enskilde har gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut).
Det är av stor vikt för patienternas och omsorgsmottagarnas personliga integritet och ytterst för tilltron till systemet med kvalitetsuppföljning att beslut om kvalitetsuppföljning inte tas slentrianmässigt eller av enskilda befattningshavare, utan att beslutet fattas av
det högsta politiskt ansvariga organet.
Genom att ange i den föreslagna lagen att det är en arbetsuppgift
för fullmäktige att besluta om behandling av personuppgifter för
kvalitetsuppföljning betonas att det rör sig om en ärendetyp av större
vikt för regioner och kommuner. Vidare ger beslut på fullmäktigenivå
goda möjligheter till insyn i beslutsprocessen. Kommunallagen innehåller detaljerade regler om hur fullmäktiges ärenden ska beredas,
beslutas och offentliggöras. Fullmäktiges sammanträden är som huvudregel offentliga, protokoll ska föras och offentliggöras på anslagstavlan
etc. Detta i sig leder till en större transparens och möjlighet för medborgarna att ha insyn i processen. Att beslut om kvalitetsuppföljning
ska tas på fullmäktigenivå får därför enligt utredningens mening ses
som en kraftfull integritetsstärkande åtgärd som samtidigt bidrar till
att öka beslutens legitimitet.
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. Utredningen förutsätter att fullmäktige kommer att följa dessa riktlinjer vid beslut om kvalitetsuppföljning.
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Innehållet i beslutet bör offentliggöras på lämpligt sätt
Utredningen har övervägt att föreskriva att beslut om kvalitetsuppföljning ska offentliggöras på lämpligt sätt, för att öka transparensen. Det finns dock redan bestämmelser i 13 kap. kommunallagen
som föreskriver att beslut av fullmäktige ska tillkännages på särskilt
sätt. Utredningen förutsätter att regioner och kommuner därutöver
kommer att göra innehållet i beslut om kvalitetsuppföljning känt
genom att exempelvis publicera information om det på sin webbplats.
Observera att ett sådant offentliggörande inte är detsamma som
att lämna sådan individuell information om behandlingen av personuppgifter och om möjligheten att motsätta sig behandlingen som ska
lämnas till de registrerade. Denna informationsskyldighet beskrivs
närmare nedan i avsnitt 17.6.
17.3.2

Beslutet får inte delegeras

Fullmäktige får som utgångspunkt uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket kommunallagen
eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige
får dock inte delegeras till nämnderna (5 kap. 2 §KL). Genom att
beslut om kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare ska fattas på fullmäktigenivå klargörs
att det handlar om beslut av stor och principiell vikt, samtidigt som
det enligt de skäl som angetts ovan bör bidra till att stärka integritetsskyddet och allmänhetens möjlighet till insyn i processen. Utredningen anser därför att beslut om kvalitetsuppföljning inte ska få
delegeras till nämnder eller, i nästa led, vidaredelegeras till tjänstemän. Genom att ange i speciallag att det är just fullmäktige som får
besluta om kvalitetsuppföljning, får beslutandemöjligheten inte
delegeras (5 kap. 2 § KL).
Utredningen vill förtydliga att tanken inte är att fullmäktige ska
vara involverad i den faktiska behandlingen av personuppgifterna.
Fullmäktiges beslut ger en ram för vad som får utföras. Själva verkställigheten av beslutet av kvalitetsuppföljning måste givetvis ske
inom olika nämnder och hos olika tjänstemän, eller privata utförare,
beroende på de lokala förutsättningarna och på vad fullmäktige fin-
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ner lämpligt när den beslutar om kvalitetsuppföljning. I fullmäktiges
beslut ska det slås fast vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.
17.3.3

Beslutets innehåll

Det är en grundläggande princip enligt dataskyddsförordningen att
personuppgifter ska samlas in på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i
förhållande till den registrerade (artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen). Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att denna,
samt övriga grundläggande principer i dataskyddsförordningen,
efterlevs (principen om ansvarsskyldighet i artikel 5.2 i dataskyddsförordningen). Dessa grundprinciper måste alltid beaktas när ny
registerlagstiftning införs.
Möjligheten till kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård och
socialtjänst enligt utredningens förslag vilar på den rättsliga grunden
arbetsuppgift av allmänt intresse, alternativt i vissa fall rättslig förpliktelse. När man lagstiftar om behandling av personuppgifter som
bygger på dessa rättsliga grunder, kan man precisera kraven för att
fastställa vem den personuppgiftsansvarige är, vilken typ av personuppgifter som får behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt andra åtgärder för att tillförsäkra en laglig
och rättvis behandling. Den lagstiftningen bör då också reglera
frågan huruvida en personuppgiftsansvarig som utför en arbetsuppgift av allmänt intresse ska vara en offentlig myndighet eller
någon annan fysisk eller juridisk person som omfattas av offentligrättslig lagstiftning (skäl 45 till dataskyddsförordningen).
Utredningen föreslår därför att det ska finnas ett antal krav som
preciserar vad ett beslut om kvalitetsuppföljning ska innehålla.
Beslutet blir därmed den konkretiserande ”lagstiftning” som avses i
dataskyddsförordningen. Syftet är att höja skyddet för levande och
dödas integritet och säkerställa att beslut om kvalitetsuppföljning
lever upp till principerna i dataskyddsförordningen. Utredningen
har samtidigt beaktat att den föreslagna lagen inte bör detaljstyra hur
ett beslut om kvalitetsuppföljning ska se ut, eller hur kvalitetsuppföljningen ska genomföras. Det närmare innehållet i och utformningen av beslutet bör överlåtas åt fullmäktige att besluta om. Det är
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just principerna om dataskydd som på detta sätt bör komma till
uttryck som en integritetsstärkande åtgärd i den föreslagna lagen.
Utredningen anser att förslaget på ett väl avvägt sätt bör kunna bidra
till en högre nivå av skydd för personuppgifterna och till en ökade
transparens för de registrerade, utan att för den skull i alltför hög
grad detaljstyra hur en kvalitetsuppföljning ska gå till.
Utredningen vill samtidigt betona att beslutets innehåll, för den
vårdinstans eller omsorgsgivare som utpekas som personuppgiftsansvarig, kan utgöra ett inslag i den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet enligt artikel 5.2 i dataskyddsförordningen. Genom att
förhålla sig till villkoren i fullmäktiges beslut kan den personuppgiftsansvarige visa att denne följer de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.
Utredningen beskriver nedan närmare syftet med att införa de
olika kraven på vad som ska finnas med i beslut om kvalitetsuppföljning utifrån kopplingen till bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
Av beslutet ska framgå de särskilda och berättigade ändamål
som personuppgifterna ska behandlas för
Det är en grundläggande dataskyddsprincip att personuppgifter ska
samlas in för särskilda, uttryckligt angivna ändamål (artikel 5.1 b i
dataskyddsförordningen). Den personuppgiftsansvarige ska även
ange ändamålen med behandlingen i den registerförteckning som
den personuppgiftsansvarige ska föra (artikel 30.1 b i dataskyddsförordningen) samt lämna information om ändamålen för behandlingen
till den registrerade (artikel 13 c, 14.1 c och 15.1 a i dataskyddsförordningen).
Utredningen anser därför att det framstår som lämpligt att ställa
krav på att fullmäktige ska beskriva de särskilda ändamålen med
behandlingen i beslutet om kvalitetsuppföljning. Detta bidrar sannolikt även till att den personuppgiftsansvarige kan leva upp till kraven
i dataskyddsförordningen på att ändamålen ska vara särskilda och
uttryckligt angivna.
Tanken är att det i beslutet ska beskrivas mer detaljerat vad som
ska följas upp och från vilka personuppgifter får samlas in. Beslutet
bör lämpligen anknyta till, och precisera, det primära, övergripande
ändamål som anges i den föreslagna lagen, se avsnitt 17.4.1.
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Av beslutet ska framgå vilken vårdinstans eller omsorgsgivare
som är personuppgiftsansvarig för behandlingen
Med personuppgiftsansvarig avses den som ensam eller tillsammans
med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av
personuppgifter. Om ändamålen och medlen bestäms av medlemsstaternas nationella rätt, kan den personuppgiftsansvarige eller de
särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i medlemsstaternas nationella rätt (artikel 4.7 i dataskyddsförordningen). Det
är därmed tillåtet enligt dataskyddsförordningen att i nationell rätt
ange vem som är personuppgiftsansvarig för en viss behandling av
personuppgifter.
Patientdatalagen innehåller en allmän bestämmelse om personuppgiftsansvar. En vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som vårdgivaren utför. I en region
och en kommun är dock varje myndighet som bedriver hälso- och
sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför (2 kap. 6 § första stycket PDL).
I förarbetena till patientdatalagen motiveras valet av personuppgiftsansvarig med att personuppgiftsansvaret inom den allmänna hälsooch sjukvården ska läggas på myndighetsnivå för att uppnå en samordning mellan personuppgiftsansvaret och ansvaret för allmänna
handlingar enligt tryckfrihetsförordningen, då gällande sekretesslag
(1980:100) och arkivlagen (1990:782).15
SoLPUL innehåller i dag inga särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar. Sådana bestämmelser finns emellertid i SoLPUF.
Enligt 11 § SoLPUF är en kommunal myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
som myndigheten utför. Om behandlingen görs gemensamt för flera
myndigheter inom kommunen, är varje myndighet personuppgiftsansvarig för sin egen behandling. En enskild utförare av socialtjänst
är enligt 17 § SoLPUF personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som utförs i dess verksamhet.
Fullmäktige är den högsta beslutande församlingen i region och
kommun. Fullmäktige bedriver dock ingen egen hälso- och sjukvårdsverksamhet eller socialtjänst. Tanken är således att fullmäktige
ska fatta beslut om att kvalitetsuppföljning får ske, men att själva
verkställigheten och behandlingen av personuppgifterna utförs av
15

Prop. 2007/08:126 s. 61.
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någon annan. Även om man i någon mening kan säga att det är fullmäktige som genom att besluta om kvalitetsuppföljning bestämmer
i vart fall ändamålen för behandlingen av personuppgifter, framstår det
inte som lämpligt att fullmäktige utpekas som personuppgiftsansvarig
för behandlingen. Det bör inte heller bli fråga om att fullmäktige ska
utföra någon sådan central behandling av personuppgifter (CPUA)
som myndigheter inom hälso- och sjukvården ska göra i fråga om
kvalitetsregister enligt 7 kap. 7 § patientdatalagen.
Personuppgiftansvaret bör således, enligt utredningens, förslag
inte ligga på fullmäktige. I stället bör fullmäktige i beslutet peka ut
vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som ska vara personuppgiftsansvarig. För att öka förutsebarheten och öppenheten i förhållande
till de registrerade och för att någon ska ta ett verkligt ansvar för
behandlingen anser utredningen alltså att fullmäktige särskilt ska
ange i beslutet vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Den allmänna regeln om personuppgiftsansvar i 2 kap. 6 § patientdatalagen
respektive de allmänna reglerna om personuppgiftsansvar i SoLPUL
och SoLPUF bör kunna tjäna till ledning.
Fullmäktige får peka ut en offentlig eller privat vårdinstans eller
omsorgsgivare som personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för kvalitetsuppföljningen. Privata vårdinstanser och
omsorgsgivare är normalt personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs i deras verksamheter (jfr den allmänna bestämmelsen
i 2 kap. 6 § PDL respektive och 17 § SoLPUF). Motsvarande gäller
för offentliga vårdinstanser och omsorgsgivare, dvs. de olika myndigheterna inom en region eller en kommun. Privata vårdinstanser
och omsorgsgivare kommer enligt utredningens förslag inte att få
möjlighet att för egen del besluta om kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare. Fullmäktige hos den ansvariga regionen eller kommunen kan dock besluta
att kvalitetsuppföljning får genomföras med personuppgifter från
privata vårdinstanser eller omsorgsgivare samt att en privat vårdinstans eller omsorgsgivare ska vara personuppgiftsansvarig. Utredningens överväganden när det gäller privata vårdinstansers möjligheter att lämna ut personuppgifter för behandling för kvalitetsuppföljning finns i avsnitt 15.5.5.
För den behandling som själva utlämnandet av personuppgifter
för kvalitetsuppföljning (till den utpekade personuppgiftsansvarige
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vårdinstansen eller omsorgsgivaren) innebär är varje utlämnande
vårdinstans eller omsorgsgivare personuppgiftsansvarig. Det behöver inte anges i fullmäktiges beslut.
Av beslutet ska framgå de kategorier av personer respektive de
kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
I den registerförteckningen som den personuppgiftsansvarige ska
föra, ska den personuppgiftsansvarige lämna en beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter
(artikel 30.1 c i dataskyddsförordningen). När personuppgifter inte
har erhållits från de registrerade, föreskriver dataskyddsförordningen att den personuppgiftsansvarige ska informera om de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller (artikel 14.1 d och
15.1 b i dataskyddsförordningen). Mot denna bakgrund samt då
skäl 45 rekommenderar medlemsstaterna att precisera vilka registrerade som berörs, föreslår utredningen att beslutet om kvalitetsuppföljning ska innehålla de kategorier av personer som behandlingen gäller. Utredningen anser att den föreslagna formuleringen
”kategorier av personer” täcker in vad som avses i dataskyddsförordningen, nämligen att precisera de kategorier av fysiska personer
som berörs av kvalitetsuppföljningen, t.ex. de som vårdats på visst
sätt inom regionen eller kommunen.
Med motsvarande motivering anser utredningen att det bör
finnas ett krav på att i beslutet ange de kategorier av personuppgifter
som behandlingen gäller.
Av beslutet ska framgå från vilka vårdinstanser och
omsorgsgivare som personuppgifter kommer att samlas in
Att införa ett krav på att ange i beslutet från vilka vårdinstanser och
omsorgsgivare personuppgifterna kommer att samlas in, bidrar till
transparens och öppenhet i förhållande till de registrerade och klargör
omfattningen av kvalitetsuppföljningen. Dataskyddsförordningen
anger att, när personuppgifterna inte har erhållits från de registrerade,
ska den personuppgiftsansvarige tillhandahålla information om varifrån personuppgifterna kommer (artikel 14.1 f och 15.1 g i dataskyddsförordningen). Utredningen föreslår att det ska framgå av
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beslutet från vilka vårdinstanser och omsorgsgivare som personuppgifter kommer att samlas in. Detta kan bidra till att den personuppgiftsansvarige lättare kan uppnå kraven i dataskyddsförordningen på transparens och öppenhet.
Det är frivilligt för vårdinstanser och omsorgsgivare att lämna ut
personuppgifter för kvalitetsuppföljning. Utredningen föreslår inte
någon uppgiftsskyldighet. Att det i beslutet angetts att personuppgifter kommer att samlas in från en viss vårdinstans eller omsorgsgivare innebär således inte att denne får en uppgiftsskyldighet att
lämna ut personuppgifter. Om personuppgifter faktiskt kan samlas
in från en vårdinstans eller omsorgsgivare, är följaktligen beroende
av dennes vilja och möjlighet att medverka. Den föreslagna lagen och
fullmäktigebeslutet ger endast en möjlighet att frivilligt lämna
personuppgifter för kvalitetsuppföljningen.
Av beslutet ska framgå den period under vilken
personuppgifterna kommer att lagras
Principen om lagringsminimering kräver att personuppgifter inte får
förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade
under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka
personuppgifterna behandlas (artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen).
En registerföreteckning ska om möjligt innehålla de förutsedda
tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter
(artikel 30.1 f i dataskyddsförordningen). De registrerade ska få
information om den period under vilken personuppgifterna kommer
att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för
att fastställa denna period (artikel 13.2 a, 14.2 a och 15.1 d i dataskyddsförordningen).
Utredningen förslår därför att fullmäktige om möjligt anger lagringsperioden eller, om det inte möjligt, åtminstone de kriterier som
ska användas för att fastställa lagringsperioden redan när beslutet
fattas. En sådan bestämmelse korresponderar med de krav som
dataskyddsförordningen ställer på den personuppgiftsansvarige om
att fastställa lagringsperioden alternativt kriterierna för denna.
Tidsperioden måste vara på något sätt avgränsad och det är
således inte tillåtet att besluta att personuppgifterna ska lagras tills
vidare eller för evigt. Däremot är det inte tanken att fullmäktige varje
år ska behöva fatta ett nytt beslut om kvalitetsuppföljning avseende
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t.ex. en årligt återkommande uppföljning som avser ett eller flera
särskilda ändamål. Då kan det vara tillräckligt att i beslutet uppskatta
lagringstiden till exempelvis tio år för de uppgifter som får samlas in
vid årlig uppföljning under den kommande tioårsperioden.
Personuppgifterna ska gallras när den period under vilken
personuppgifterna kommer att lagras löpt ut
Myndigheter är enligt arkivlagen skyldiga att bevara sina allmänna
handlingar. Arkivlagen reglerar även möjligheten till gallring av
allmänna handlingar. Enligt 10 § tredje stycket arkivlagen gäller dock
avvikande bestämmelser om gallring i annan författning före bestämmelserna i arkivlagen.
Utredningen föreslår att det av fullmäktiges beslut om kvalitetsuppföljning ska framgå den period under vilken personuppgifterna
kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som
används för att fastställa denna period. Utredningen föreslår vidare
en uttrycklig bestämmelse om att personuppgifterna ska gallras när
den perioden löpt ut. Detta är den enda särskilda gallringsbestämmelse som utredningen anser behöver tas med i lagen. Se mer i
avsnitt 17.12 där utredningen beskriver sitt förslag när det gäller
bevarandetider och gallring av personuppgifterna.
17.3.4

Fullmäktige kan ändra beslutet

Fullmäktige har möjlighet att fatta beslut om kvalitetsuppföljning. Av
detta följer att fullmäktige också har möjlighet att besluta om att ändra
ett tidigare fattat beslut om kvalitetsuppföljning, exempelvis genom
att föreskriva nya särskilda och berättigade ändamål för behandlingen
eller att ändra den period under vilken uppgifterna kommer att lagras.
Dessutom kan fullmäktige upphäva ett tidigare beslut, vilket för med
sig att personuppgifter inte längre får behandlas enligt den föreslagna
lagen för den beslutade kvalitetsuppföljningen.
Observera att om nya särskilda ändamål föreskrivs genom fullmäktiges ändringsbeslut, får dessa inte vara oförenliga med de särskilda ändamål som föreskrevs i det ursprungliga beslutet och som
personuppgifterna samlats in för. Detta följer av finalitetsprincipen
i artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen. Innan redan insamlade per-
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sonuppgifter får användas för det nya särskilda ändamålet, måste de
registrerade informeras om detta. Kan information inte lämnas till
någon registrerad som man samlat in personuppgifter från, får dennes personuppgifter inte behandlas för det nya särskilda ändamålet.
Detta följer av artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen. Det
nya särskilda ändamålet kommer dock under alla förhållanden att
kunna tillämpas för de personuppgifter som samlas in efter ändringsbeslutet.
17.3.5

Beslutet kan överklagas enligt formerna för
laglighetsprövning i kommunallagen

Varje medlem av en region eller kommun har rätt att få lagligheten av
regionens eller kommunens beslut prövad genom att överklaga
beslutet till förvaltningsrätt (13 kap. 1 § KL.). Beslut av fullmäktige får
överklagas, om det inte i lag eller annan författning finns särskilda
bestämmelser om överklagande (13 kap. 2 § 1 KL och 13 kap. 3 § KL).
Huvudregeln är, att varje meningsyttring från fullmäktige som
manifesterats i protokollet över ett fullmäktigesammanträde kan bli
föremål för laglighetsprövning, även om beslutet inte medför några
direkta verkningar eller innebär ett egentligt avgörande av en fråga.16
Eftersom förslaget är att fullmäktige ska fatta beslut om kvalitetsuppföljning, anser utredningen att beslutet på motsvarande sätt som
andra fullmäktigebeslut bör kunna överklagas enligt formerna för
laglighetsprövning.
Om en speciallag inte har några regler om överklagande, är det
kommunallagens regler om laglighetsprövning som gäller. I detta fall
anser utredningen dock att det är lämpligt att en hänvisning tas in
till bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen
för att undvika oklarheter om vad som gäller.

16

Se t.ex. RÅ 1975 ref. 102, RÅ81 2:38, RÅ 1943 ref. 34 och RÅ 1975 ref. 65.
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Ändamål

Utredningens förslag: Personuppgifter får behandlas för kvalitetsuppföljning som beslutats enligt den föreslagna lagen. Personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning får också
behandlas för
1. den ansvariga regionens eller kommunens framställning av
statistik, och
2. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av
lag eller förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen.
I den föreslagna lagen regleras uttömmande för vilka ändamål
som personuppgifter som samlats in för kvalitetsuppföljning får
behandlas.

17.4.1

Primärt ändamål

En grundprincip enligt dataskyddsförordningen är att personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna ändamål och
inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål
(artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen).
För tydlighets skull bör det av den föreslagna lagen framgå att
personuppgifter får behandlas för kvalitetsuppföljning som beslutats
enligt lagen. Det är det s.k. primära övergripande ändamålet. Av vad
som sägs i avsnitt 17.5.1 framgår att personuppgifter dock inte får
behandlas för kvalitetsuppföljning om den patient eller omsorgsmottagare som motsätter sig det. Av avsnitt 17.3.1 framgår att det är
fullmäktige som i sitt beslut om kvalitetsuppföljning ska ange, dvs.
precisera, de särskilda och berättigade ändamål som personuppgifterna ska behandlas för. Det övergripande primära ändamålet ska
alltså brytas ner i sådana särskilda och berättigade ändamål som
fullmäktige ska ange i beslutet om kvalitetsuppföljning.
Som angetts i avsnitt 17.1.1 ska kvalitetsuppföljning omfatta
sådana åtgärder som på olika sätt syftar till och är ägnade att förbättra eller utveckla vården och omsorgen inom en regions eller
kommuns ansvarsområde. Det kan t.ex. handla om att följa upp
medicinsk och annan kvalitet i vård- eller omsorgsinsatserna men
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också om att följa upp insatsernas kostnadseffektivitet och produktivitet. Viss sådan behandling av personuppgifter som avses i
2 kap. 4 § första stycket 4 och 5 patientdatalagen (dvs. behandling
för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheten och administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten) samt sådana åtgärder som omfattas
av 12 § 10 SoLPUF (dvs. att behandla personuppgifter för tillsyn,
uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av
verksamheten) kan därmed ingå i kvalitetsuppföljning.
17.4.2

Sekundära ändamål

Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en
arbetsuppgift av allmänt intresse, kan medlemsstaternas nationella
rätt fastställa och närmare ange för vilka arbetsuppgifter och syften
ytterligare behandling bör betraktas som förenlig och laglig (skäl 50
i dataskyddsförordningen).
Enligt utredningens mening är det i detta fall befogat att personuppgifter som samlats in för kvalitetsuppföljning får behandlas
också för vissa andra, s.k. sekundära ändamål. Av avsnitt 17.3.1 framgår att det är fullmäktige som i sitt beslut om kvalitetsuppföljning
ska ange, dvs. precisera, de särskilda och berättigade ändamål som
personuppgifterna ska behandlas för. Bestämmelserna om sekundära
ändamål kompletterar de särskilda primära ändamål som fullmäktige
har beslutat om och gäller automatiskt.
När det gäller uppgifter som samlats in för kvalitetsuppföljning,
bör statistik vara ett tillåtet sekundärt ändamål . Det finns enligt
utredningens bedömning ett klart och berättigat behov för regioner
och kommuner att få använda uppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning för att framställa olika slags statistik. Kvalitetsuppföljning innebär regelmässigt att statistiska metoder används, t.ex. för
att göra jämförelser. För en beskrivning av skillnaden mellan kvalitetsuppföljning och statistik, se avsnitt 17.2.2.
Det är bara den ansvariga regionens eller kommunens egen framställning av statistik som omfattas av det sekundära ändamålet. Personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning får därmed inte
lämnas ut till någon utanför regionen eller kommunen för framställning av statistik.
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Utredningen har också övervägt att, i likhet med vad som gäller
för kvalitetsregister, införa forskning som ett sekundärt ändamål.
Utredningens direktiv anger emellertid att personuppgifter som
behandlas för kvalitetsuppföljning inte bör få spridas utanför regionen respektive kommunen. Genom att tillåta forskning som ett
sekundärt ändamål skulle personuppgifterna sannolikt få spridning
utanför regioner och kommuner, till universitet och andra statliga
eller privata forskningsinstanser. Mot bakgrund av direktiven anser
utredningen att utlämnande av personuppgifter för forskning inte
bör tillåtas. Vidare bedömer utredningen att regioner och kommuner inte har ett tillräckligt tungt vägande behov av att själva utföra
forskning med personuppgifterna. Forskning bör därmed inte anges
som ett sekundärt ändamål.
Utredningen erinrar i sammanhanget om att dataskyddsförordningen inte gäller behandling av sådan anonym information, som
inte längre kan härledas till en identifierbar fysisk person. Anonym
information inbegriper information för statistiska ändamål eller
forskningsändamål (skäl 26 till dataskyddsförordningen). När eller
om personuppgifterna väl har anonymiserats och inte längre kan
härledas till identifierbara fysiska personer, gäller alltså inte längre
bestämmelserna i den föreslagna lagen eller i övrigt bestämmelser
om dataskydd. Anonymiserade uppgifter kan således användas och
lämnas ut, både för statistik och forskning.
Personuppgifterna får, enligt ett särskilt föreskrivet sekundärt
ändamål, lämnas ut för att fullgöra någon annan uppgiftsskyldighet
som följer av lag eller förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen17. Det kan t.ex. gälla skyldigheterna enligt
offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. I dessa fall
har myndigheten som förvarar uppgifterna att göra en prövning av om
uppgifterna omfattas av sekretess eller kan lämnas ut. Se närmare om
sekretess för uppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning i avsnitt 19.4.

17

Av 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen framgår att en myndighet på begäran av en
annan myndighet ska lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd
eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
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Personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning
får inte behandlas för några andra ändamål

Utredningen föreslår att det uttömmande ska regleras för vilka övergripande ändamål personuppgifter får behandlas. Det är en starkt
integritetsstärkande åtgärd att man redan på förhand har klart för sig
ändamålen med behandlingen, och inte senare har möjlighet att behandla personuppgifterna för andra ändamål.
Behandling av personuppgifter för andra ändamål än de för vilka
de ursprungligen samlades in är som utgångspunkt inte förbjuden,
så länge det nya ändamålet inte är oförenligt med de ändamål för
vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in (finalitetsprincipen). Av hänsyn till enskildas personliga integritet anser utredningen dock i detta fall att inga andra sekundära ändamål än de som
anges i den föreslagna lagen bör vara tillåtna. Utredningens förslag
om ändamål för kvalitetsuppföljning är alltså uttömmande. Motsvarande konstruktion finns när det gäller kvalitetsregister, där man
angett i patientdatalagen att personuppgifter i kvalitetsregister inte
får behandlas för några andra ändamål än de som räknas upp i 6 kap.
4 och 5 §§ patientdatalagen (6 kap. 6 § PDL). Eftersom bestämmelsen uttömmande räknar upp tillåtna ändamål, är behandling för
andra ändamål per definition oförenlig med dessa. Det innebär att
finalitetsprincipen inte gäller vid behandling av personuppgifter för
kvalitetsuppföljning.
17.4.4

Sättet för att lämna ut eller samla in personuppgifter

Utredningen föreslår inte några särskilda bestämmelser om sättet för
att lämna ut eller samla in personuppgifter för kvalitetsuppföljning,
annat än att uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet (se avsnitt 17.7). Det innebär
att den föreslagna lagen inte innehåller några andra restriktioner i
detta avseende. Sådana restriktioner kan dock följa av andra bestämmelser. Exempelvis är utlämnande av personuppgifter genom direktåtkomst enligt patientdatalagen i dag endast tillåten i den utsträckning
som anges i lag eller förordning (5 kap. 4 § PDL). Något motsvarande
förbud mot direktåtkomst, eller annat elektroniskt utlämnande,
finns inte enligt SoLPUL. Vid insamling och utlämnande av person-
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uppgifter måste bestämmelserna om säkerhet – och alla andra bestämmelser – i dataskyddsförordningen följas.

17.5

Patient- och brukarinflytande

Utredningens förslag: Personuppgifter får inte behandlas för
kvalitetsuppföljning om patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig det.
För en patient eller omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning till om personuppgifter ska
få behandlas för kvalitetsuppföljning, ska gälla att personuppgifterna får behandlas om
1. hans eller hennes inställning till sådan behandling så långt som
möjligt klarlagts, och
2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha
motsatt sig behandlingen.

17.5.1

Personuppgifter får inte behandlas för kvalitetsuppföljning om patienten eller omsorgsmottagaren
motsätter sig det

Utredningen föreslår att patienten eller omsorgsmottagaren ska ha
rätt att motsätta sig att dennes personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning, dvs. uppföljning som omfattar behandling av personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare. Konstruktionen motsvarar det som brukar kallas opt out och som i dag gäller
för kvalitetsregister. Utredningen redogör nedan närmare för sina
övervägande och de avvägningar som lett fram till förslaget om just
opt out.
Att bedriva hälso- och sjukvård och socialtjänst rör sig i dataskyddsförordningens mening om en arbetsuppgift av allmänt intresse
(se tidigare analys av rättslig grund enligt dataskyddsförordningen,
avsnitt 15.3.3). När det rör sig om en arbetsuppgift av allmänt intresse
som rättslig grund krävs inte att behandlingen av personuppgifter
också bygger på samtycke. Dessutom bör, när myndigheter utför
arbetsuppgifter, samtycke normalt inte utgöra grunden för behand-
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lingen, eftersom det där ofta råder en betydande ojämlikhet mellan
den registrerade och den personuppgiftsansvarige.
Registerförfattningarna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten reglerar verksamheter som avser arbetsuppgifter av allmänt
intresse i dataskyddsförordningens mening. Personuppgifter får, och
i många fall ska, behandlas oavsett den registrerades inställning till
behandlingen. Inom hälso- och sjukvården finns exempelvis en författningsreglerad skyldighet att föra patientjournal. På motsvarande
sätt gäller inom socialtjänsten en skyldighet att föra omsorgsdokumentation, utan att patienten eller omsorgsmottagaren kan stoppa
den behandlingen av personuppgifter genom att motsätta sig den.
Av 2 kap. 2 § första meningen patientdatalagen följer att behandling av personuppgifter som är tillåten enligt patientdatalagen
får utföras även om patienten motsätter sig den. Av 6 § tredje stycket
SoLPUL framgår att en omsorgsmottagare inte har rätt att motsätta
sig sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt SoLPUL.
Från utgångspunkten i patientdatalagen finns ett antal situationer
där man har ansett det motiverat att låta hänsyn till patientens personliga integritet och självbestämmande ha företräde. Bestämmelsen
som tillåter behandling av personuppgifter trots att patienten motsätter sig det har därför förenats med ett antal viktiga undantag i
patientdatalagen. Det gäller i de fall som anges i 4 kap. 4 § patientdatalagen (elektronisk åtkomst vid s.k. inre sekretess), 6 kap. patientdatalagen (direktåtkomst genom sammanhållen journalföring), 7 kap.
2 § patientdatalagen (nationella kvalitetsregister) eller om något annat
framgår av annan lag eller förordning (2 kap. 2 § första stycket andra
meningen PDL). Det finns alltså flera sorters behandling av personuppgifter, där man som en integritetsstärkande åtgärd kräver att
den registerade inte motsätter sig, alternativt aktivt samtycker till,
behandlingen för att denna ska få ske. Detta gäller även när det rör
sig om en arbetsuppgift av allmänt intresse som rättslig grund för att
alls få behandla personuppgifterna.
Den i dag tillåtna möjligheten att behandla personuppgifter för
kvalitetsuppföljning inom en region, en kommun eller ett privat
företag (ändamålen i 2 kap. 4 och 5 §§ PDL) kräver inte patientens
samtycke. Där gäller huvudregeln som medför att behandling av
personuppgifter som är tillåten enligt patientdatalagen får utföras
även om patienten motsätter sig den (2 kap. 2 § första meningen
PDL). I det fallen har regeringen bedömt att det allmännas intresse
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av en komplett verksamhetsuppföljning väger tyngre än den registrerades intresse av maximalt integritetsskydd. I förarbetena till patientdatalagen delade regeringen Patientdatautredningens bedömning att
verksamhetsuppföljning inte medför någon nämnvärd spridning av
personuppgifter inom en vårdgivares verksamhet, dvs. inom en
region, en kommun eller ett privat företag. Detta samt med beaktande
av hur viktigt det är att verksamhetsuppföljning baseras på ett heltäckande och korrekt material, ledde till bedömningen att det inte
skulle införas någon rätt för patienten att begränsa användningen av
uppgifterna för verksamhetsuppföljning inom en vårdgivare.18 Motsatt bedömning gjordes när det gällde förslaget om att patienten
skulle kunna få uppgifter spärrade från åtkomlighet för en större
krets av hälso- och sjukvårdpersonal (s.k. inre sekretess). I det fallet
ansåg regeringen att patienten skulle ha möjlighet att spärra uppgifterna då detta låg i linje med de grundläggande principerna i hälsooch sjukvårdslagen om att verksamheten ska bygga på respekt för
patientens självbestämmande och integritet och så långt som möjligt
utföras och genomföras i samråd med patienten.19
Regeringen ansåg när det gällde kvalitetsregister att det var i hälsooch sjukvårdslagens anda att registerföringen förutsätter att den
registrerade inte har något emot den, särskilt med tanke på att vårdgivarens deltagande i registerföringen i nationella kvalitetsregister inte
är en direkt författningsreglerad skyldighet. En undersökning som
Patientdatautredningen genomförde visade också att en majoritet av
de tillfrågade menade att patienten borde ha ett inflytande i detta avseende.20
Den föreslagna lagen kompletterar patientdatalagen (avsnitt 15.5.3) och förhindrar därför inte den behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning inom en region, en kommun eller
ett privat företag som redan är tillåten enligt den lagen. Inom hälsooch sjukvården är det alltså i praktiken bara när sjukvårdshuvudmannen (regionen eller kommunen) vill behandla personuppgifter
för kvalitetsuppföljning som samlas in från offentliga vårdinstanser
(myndigheter) som inte ingår i den egna regionen eller kommunen,
från privata vårdinstanser eller från omsorgsgivare som den föreslagna lagen behöver användas.
18
19
20

Prop. 2007/08:126 s. 175.
Prop. 2007/08:126 s. 151.
Prop. 2007/08:126 s. 188.
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Utredningens förslag innebär att personuppgifter, oftast av
känslig natur, ska kunna samlas in för kvalitetsuppföljning från flera
vårdinstanser eller omsorgsgivare. Det handlar om potentiellt stora
mängder känsliga personuppgifter om en patient eller omsorgsmottagare som kan komma att behandlas utanför den myndighet eller
det företag där personuppgifterna ursprungligen dokumenterades.
Det kommer därmed att medföra en spridning av personuppgifterna
över vad som annars skulle skyddas av yttre sekretessgränser. Utredningen har tidigare pekat på att en viktig del av skyddet för den
personliga integriteten är den registerades möjlighet att själv bestämma över tillgången till och behandlingen av hans eller hennes
personuppgifter. I hälso- och sjukvårdslagstiftningen är respekten
för patientens självbestämmande och integritet en grundprincip.
Även vid insatser enligt socialtjänstlagen betonas att verksamheten
ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och
integritet.
Utredningen anser att det framstår som lämpligt att kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare förutsätter att patienten eller omsorgsmottagaren inte
har något emot detta. Utredningen gör i denna del bedömningen att
patienternas och omsorgsmottagarnas intresse av självbestämmande
och integritet väger mycket tungt, även med beaktande av regionernas och kommunernas totalansvar för verksamhetens kvalitet.
Detta är i överensstämmelse med konstruktionen för kvalitetsregister och i linje med hälso- och sjukvårdslagens och socialtjänstlagens anda om självbestämmande och frivillighet. Det motsvarar
vidare vad som gäller i fråga om journalföring enligt patientdatalagen
genom att en vårdgivare får journalföra och använda uppgifterna
inom den egna organisationen, medan patienten kan motsätta sig att
uppgifterna görs tillgängliga utanför organisationen. Det ligger
också i dataskyddsförordningens anda att använda den registrerades
inställning till behandlingen som en integritetsstärkande åtgärd.
Detta bör särskilt gälla när det som i detta fall inte handlar om en
skyldighet för vårdinstanser och omsorgsgivare att använda kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser eller
omsorgsgivare, utan det är en frivillig möjlighet som ges i den föreslagna lagen.
Utredningen har i tidigare avsnitt lämnat förslag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som innefattar en lösning
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motsvarande den vid sammanhållen journalföring. Opt out används
i ett första skede, innan personuppgifterna görs tillgängliga för andra
vård- och omsorgsgivare, följt av den registrerades aktiva samtycke
i nästa skede, när en annan vård- eller omsorgsgivare vill ta del av de
tillgängliggjorda personuppgifterna. Personuppgifter som behandlas
för kvalitetsuppföljning kommer dock inte att göras potentiellt
tillgängliga utanför den vårdinstans eller omsorgsgivare som är personuppgiftsansvarig och den vårdinstans eller omsorgsgivare som
har lämnat personuppgifterna på så sätt som görs vid direktåtkomst.
Utredningen bedömer att integritetsriskerna och risken för att
någon obehörigen ska ta del av personuppgifterna inte är lika höga
vid kvalitetsuppföljning som vid direktåtkomst genom sammanhållen journalföring eller sammanhållen omsorgsdokumentation.
Uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet ska
vidare så långt det är möjligt vara krypterade både när de lämnas ut
och när de behandlas för kvalitetsuppföljning. Utredningen anser
därför att ett aktivt samtycke inte krävs, utan att det är en tillräckligt
integritetsstärkande åtgärd med information i kombination med en
rätt att motsätta sig behandlingen.
Något som kan tala mot en lösning med opt out är att underlaget
till kvalitetsuppföljningen riskerar att inte bli tillräckligt stort, om
alltför många väljer att inte medverka. Regionen eller kommunen har
ett totalansvar för vården eller omsorgen och därmed ett berättigat
intresse av att kunna följa upp verksamheten. Ju mer komplett
underlaget är, desto mer korrekt och nyttig blir kvalitetsuppföljningen. Mot det allmännas intresse av en komplett kvalitetsuppföljning ska dock vägas skyddet av patienternas och omsorgsmottagarnas personliga integritet. Såvitt utredningen känner till är det
ganska få patienter som inte vill finnas i kvalitetsregister och därför
väljer att använda sin rätt att motsätta sig det. Motsvarande kan
enligt utredningens bedömning förväntas gälla även vid kvalitetsuppföljning inom vården och omsorgen. De allra flesta som frivilligt
underkastat sig vården och omsorgen lär förmodligen inte ha något
emot att deras personuppgifter används för kvalitetsuppföljning och
i förlängning förbättring av vården och omsorgen. Det kommer
troligtvis endast röra sig om en liten minoritet patienter och omsorgsmottagare som väljer att inte delta i kvalitetsuppföljning. Det
fåtal patienter och omsorgsmottagare som motsätter sig att delta bör
därför inte få några påtagliga effekter för resultatet av kvalitets-
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uppföljningen. Utredningen anser vid en avvägning därför att patienternas och omsorgsmottagarnas intresse av självbestämmande och
integritet har företräde framför det allmännas intresse av en komplett kvalitetsuppföljning. Eftersom patienter och omsorgsmottagare har rätt att motsätta sig själva vården eller omsorgen, som är
frivillig, eller specifika moment inom vården eller omsorgen, vore
det vidare ologiskt om de inte också hade rätt att motsätta sig kvalitetsuppföljning av denna.
En annan omständighet som kan tala mot en lösning med opt out
är att det kan komma att krävas komplicerade tekniska lösningar för
att hantera patienters och omsorgsmottagares motsättanden till
olika kvalitetsuppföljningsändamål. Utredningen konstaterar dock
att det redan i dag krävs komplexa tekniska lösningar vid behandling
av personuppgifter inom vård och omsorg till följd av befintliga
regelverk som ställer krav på att kunna hantera stora mängder känslig information med bl.a. opt out. Utredningen anser inte att eventuella tekniska svårigheter är en tillräckligt tungt vägande faktor för
att avstå från att föreslå en konstruktion med opt out. Om det skulle
anses för tekniskt svårt att hantera motsättanden i fråga om olika
kvalitetsuppföljningsändamål, kan vårdinstansen eller omsorgsgivaren välja att vid alla kvalitetsuppföljningar utesluta de som motsatt
sig något kvalitetsuppföljningsändamål.
Utredningen föreslår alltså en konstruktion som ger patienten
eller omsorgsmottagaren rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter för kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera
vårdinstanser eller omsorgsgivare. Utredningen bedömer sammanfattningsvis att en konstruktion med opt out är en väl avvägd åtgärd
för att skydda patienternas och omsorgsmottagarnas personliga
integritet. Det stämmer även överens med de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och lagstiftningen om hälso- och
sjukvård och socialtjänst om den patientens och omsorgsmottagarens rätt till integritet och självbestämmande. Samtidigt anser utredningen att kvalitetsuppföljning inte utgör en lika stor risk för patientens eller omsorgsmottagarens personliga integritet som exempelvis
direktåtkomst vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,
varför det inte bör krävas ett aktivt samtycke.
Om patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig behandlingen av personuppgifter för ett särskilt kvalitetsuppföljningsändamål, får dennes personuppgifter inte behandlas för det ända-
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målet (men väl för andra särskilda kvalitetsuppföljningsändamål, om
patienten eller omsorgsmottagaren inte har motsatt sig behandling
även för dessa ändamål). Om patientens eller omsorgsmottagarens
personuppgifter redan har behandlats för kvalitetsuppföljningsändamålet, måste den behandlingen upphöra så snart det är praktiskt
möjligt. En patient eller omsorgsmottagare kan motsätta sig behandlingen för ett särskilt kvalitetsuppföljningsändamål helt eller delvis,
t.ex. bara avseende personuppgifter från en viss vårdinstans eller
omsorgsgivare. Patienten eller omsorgsmottagaren kan också motsätta sig all behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning
enligt den föreslagna lagen. Ett sådant generellt motsättande antecknas lämpligen i dokumentationen om patienten eller omsorgsmottagaren. Motsättandet kan göras hos den personuppgiftsansvariga
vårdinstansen eller omsorgsgivaren eller hos någon vårdinstans eller
omsorgsgivare som har lämnat eller avser att lämna patientens eller
omsorgsmottagarens personuppgifter för kvalitetsuppföljningen.
Det får förutsättas att den vårdinstans eller omsorgsgivare som tar
emot ett motsättande och inte är personuppgiftsansvarig genast
underrättar den personuppgiftsansvarige. En patient eller omsorgsmottagare som en gång motsatt sig kan ta tillbaka sitt motsättande
(i praktiken lämna ett samtycke), varefter personuppgifterna får
behandlas för kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen.
17.5.2

Personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga
att ta ställning

En stor del av informationshanteringen i hälso- och sjukvården förutsätter att patienten själv kan ta ställning och ge uttryck för sin vilja
i olika avseenden. Personal inom vård och omsorg möter dock ofta
personer som av olika anledningar tillfälligt eller mer varaktigt saknar möjlighet att ge uttryck för sin vilja. En sådan person torde även
ha nedsatt förmåga att ta emot information och lämna samtycke till
den informationshantering som vård- eller omsorgsinsatsen förutsätter.21
Frågan är vad som bör gälla för personer, som har varaktigt nedsatt beslutsförmåga, vid kvalitetsuppföljning med personuppgifter
från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare. Som tidigare angetts
21

Jfr regeringens uttalanden i prop. 2013/14:202 s. 20 ff som gäller hälso- och sjukvården.
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ingår det inte i utredningens uppdrag att utreda särskilda frågor som
rör personer med nedsatt beslutsförmåga (jfr avsnitt 16.5.6 och
16.9). Behövs särskild reglering om sådana personer på det område
som omfattas av utredningsuppdraget, bör regleringen enligt utredningens direktiv utformas i enlighet med befintlig reglering, t.ex.
6 kap. 2 a § patientdatalagen och 25 kap. 13 § offentlighets- och
sekretesslagen.22
Datainspektionen har i ett samrådsyttrande som gällde ett nationellt kvalitetsregister bedömt att endast den registrerade eller en
legal ställföreträdare kunde företräda den registrerade i situationer
där behandlingen av personuppgifter förutsatte information och en
möjlighet att motsätta sig registreringen. Enligt Datainspektionens
bedömning kunde man inte registrera personer som varaktigt saknar
beslutsförmåga i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert med
stöd av bestämmelserna i dåvarande patientdatalagen (dvs. innan
bestämmelserna om personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga
infördes).23 Motsvarande gäller enligt utredningen även vid behandling för kvalitetsuppföljning. För att få behandla personuppgifter
som avser personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga, och som
inte har en ställföreträdare, krävs att det införs en särskild reglering.
Numera har en lagändring gjorts genom att särskilda bestämmelser om beslutsoförmögna har förts in i 7 kap. 2 a § patientdatalagen. Av den bestämmelsen framgår följande.
För den enskilde som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 7 kap. 2 § första stycket får personuppgifter behandlas i ett
nationellt eller regionalt kvalitetsregister, om
1. hans eller hennes inställning till sådan personuppgiftsbehandling så
långt som möjligt klarlagts, och
2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig
personuppgiftsbehandlingen.

I förarbetena till den bestämmelsen uttalade regeringen bl.a. följande.24

22

Dir. 2019:37 s. 14. Utredningen konstaterar i sammanhanget att det bl.a. i betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) lämnats förslag till bestämmelser som rör personer
med varaktigt nedsatt beslutsförmåga.
23
Datainspektionens beslut 2011-09-16, dnr 708-2011.
24
Prop. 2013/14:202 s. 29.
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Det är ett grundläggande allmänt intresse och ett krav i lagstiftningen
att kvaliteten i hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras. Det gäller all hälso- och sjukvård och alldeles oavsett om patienten som får vård har förmåga att ta ställning till vårdinsatserna eller den nödvändiga informationshanteringen. Förutsättningarna för att kvalitetssäkra och utveckla vården för personer som
i dag eller i framtiden har nedsatt beslutsförmåga är begränsade. Regeringen anser att det ska finnas lika goda legala förutsättningar att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för personer med
nedsatt beslutsförmåga som det gör för personer som kan samtycka och
ge uttryck för sin inställning i dessa frågor. Det handlar om bärande
värden i samhället och om att tillgodose alla människors behov av trygghet och rätt till bästa möjliga vård och omhändertagande.

I patientdatalagen finns vidare särskilda regler för de patienter som
inte har möjlighet att ta del av information eller ta ställning i fråga
om behandling av personuppgifter i sammanhållen journalföring
(6 kap. 2 a § PDL). Enligt dessa får en vårdgivare, under vissa angivna villkor, göra uppgifter om en patient som inte endast tillfälligt
saknar förmåga att ta ställning tillgängliga i ett system för sammanhållen journalföring. För detta krävs att patientens inställning till
sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts
och det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt
sig behandlingen. Inom verksamhet enligt socialtjänstlagen och LSS
innehåller lagstiftningen inga generella regler för hur insatser som
kräver den enskildes medgivande eller samtycke ska hanteras.25 Utredningen har för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
föreslagit motsvarande bestämmelser för personer med varaktigt
nedsatt beslutsförmåga som de som gäller för sammanhållen journalföring, se avsnitt 16.5.6.
Utredningen anser att det finns starka skäl för att, på motsvarande sätt som i fråga om kvalitetsregister och sammanhållen journalföring, inkludera patienter och omsorgsmottagare vars varaktigt
nedsatta beslutsförmåga annars skulle hindra dem från att medverka
med sina personuppgifter till kvalitetsuppföljning.
Att behandla uppgifter om patienter och omsorgsmottagare som
inte kan ta till sig information om behandlingen eller ta ställning i
fråga om behandlingen av personuppgifter för kvalitetsuppföljning
medför en ökad spridning av personuppgifterna. Därmed ökar risken för intrång i den personliga integriteten. En avvägning måste
25

Se dock 8 § första stycket LSS.
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därför göras mellan den personliga integriteten och intresset av att
behandla uppgifter om patienter och omsorgsmottagare med varaktigt nedsatt beslutsförmåga.
Utredningen har, när det gäller förslaget att personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga ska kunna omfattas av den sammanhållna omsorgsdokumentationen, tagit fasta på att behovet av en god
och säker vård och omsorg väger tyngre än omsorgsmottagarens
behov av skydd för den personliga integriteten. En skillnad i förhållande till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen är
att när det gäller kvalitetsuppföljning handlar det inte om personuppgifter som behövs för patientens eller omsorgsmottagarens vård
och omsorg. Patienten eller omsorgsmottagaren har därmed inte
samma direkta intresse av att uppgifterna ska kunna användas för att
det gagnar den egna personen. Detta skulle kunna tala för att
patientens eller omsorgsmottagarens integritetsintresse bör ges en
större vikt. Utredningen ser dock ingen anledning att anta att patienter eller omsorgsmottagare med varaktigt nedsatt beslutsförmåga
i lägre grad än andra patienter eller omsorgsmottagare skulle vilja
bidra med sina personuppgifter till ändamål som syftar till att förbättra kvaliteten på vård och omsorg. Om man inte inför en särreglering för varaktigt beslutsoförmögna, skulle det medföra att
patienter och omsorgsmottagare med varaktigt nedsatt beslutsförmåga inte kan medverka till kvalitetsuppföljning (såvida de inte har
legala ställföreträdare, se avsnittet nedan). Att frånta dessa patienter
och omsorgsmottagare möjligheten att delta i kvalitetsuppföljning,
framstår enligt utredningens mening inte som tillfredställande.
Mot integritetsintresset ska även vägas behovet av att kvalitetsuppföljningar kan baseras på ett så heltäckande och korrekt material
som möjligt, vilket regeringen anfört i förarbetena till patientdatalagen.26 Många av de som har behov av vård eller omsorg saknar
förmåga att utöva sitt självbestämmande och kan således inte heller
motsätta sig behandling av personuppgifter. Det kan vara fråga om
patienter eller omsorgsmottagare med demens eller funktionsnedsättningar av olika slag. Utredningens uppdrag när det gäller socialtjänst avser enbart äldre och personer med funktionsnedsättningar,
där en inte obetydlig andel kan förväntas ingå i gruppen med varaktigt nedsatt beslutsförmåga. Utredningen har i avsnitt 14.5 redovisat att det finns ett klart behov av informationsöverföring mellan
26

Prop. 2007/08:126 s. 175.
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olika vårdinstanser och omsorgsgivare, inklusive när det gäller verksamhet för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Det kan
antas att personer med nedsatt beslutsförmåga, t.ex. äldre med
demens och personer med en kognitiv funktionsnedsättning, tillhör
en grupp som oftare än andra får insatser i samverkan från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare. En kvalitetsuppföljning av vård- och
omsorgsprocesser med flera vårdinstanser eller omsorgsgivare inblandade kan också vara särskilt värdefull för att kunna anpassa samhället till en åldrande befolkning med medföljande behov av ett förebyggande hälsoarbete. Därför är behovet stort att kunna använda även
varaktigt beslutsoförmögnas uppgifter för kvalitetsuppföljning. Att
då utesluta denna grupp från att delta i kvalitetsuppföljning med
personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare framstår inte som ändamålsenligt.
Utredningen anser att det finns ett berättigat och tungt vägande
intresse av att uppgifter om patienter och omsorgsmottagare med
varaktigt nedsatt beslutsförmåga får ingå i kvalitetsuppföljning.
Utredningen föreslår därför särskilda bestämmelser om behandling
av personuppgifter om patienter eller omsorgsmottagare med varaktigt nedsatt beslutsförmåga. Bestämmelserna bör utformas på
motsvarande sätt som 7 kap. 2 a § patientdatalagen (och som i utredningens förslag i avsnitt 16.5.1om att i första skedet kunna motsätta
sig att delta i sammanhållen omsorgsdokumentation).
Lagstiftaren har genom regleringen i patientdatalagen gjort avvägningen att integritetshänsyn kräver att patienten vid registrering i ett
kvalitetsregister får information om vad registreringen innebär och en
möjlighet att motsätta sig denna. Utredningen anser att en liknande
avvägning måste göras för patienter och omsorgsmottagare med
varaktigt nedsatt beslutsförmåga för att tillgodose det grundläggande
behovet av integritetsskydd. I ett första skede innebär det att en
bedömning ska göras av patientens eller omsorgsmottagarens förmåga
att själv ta ställning till medverkan i den aktuella kvalitetsuppföljningen. Personalen ska stötta patienten eller omsorgsmottagaren på
ett sådant sätt att denne i så stor utsträckning som möjligt kan hävda
sin självbestämmanderätt. Om patienten eller omsorgsmottagaren
bedöms varaktigt inte själv kunna förstå vad saken gäller, gäller det
att så långt möjligt ta reda på vad som är känt om dennes inställning
till behandlingen av personuppgifter. Personalen kan då behöva ta
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hjälp av information från t.ex. anhöriga och andra närstående.27
Behandling av personuppgifter om en patient eller omsorgsmottagare
som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning bör endast få
göras under förutsättning att dennes inställning till behandlingen av
personuppgifter så långt möjligt har klarlagts och det inte framkommit att han eller hon skulle ha motsatt sig behandlingen.
Legala ställföreträdare
Registreringen av patienter som varaktigt saknar beslutsförmåga i
kvalitetsregister var enligt Datainspektionens beslut om det nationella kvalitetsregistret Senior Alert inte förenlig med dåvarande
lagstiftning.28 Annat gällde dock enligt Datainspektionen om den
beslutsoförmögne hade en legal ställföreträdare som efter att ha fått
information enligt 7 kap. 3 § patientdatalagen inte motsatte sig
registreringen av den beslutsoförmögne. En legal ställföreträdare
ansågs alltså kunna ta ställning i fråga om behandling av personuppgifter som rör den beslutsoförmögne.
Utredningen har bedömt att information vid behandling av personuppgifter om varaktigt beslutsoförmögna vuxna torde kunna
lämnas till den beslutsoförmögnes legala ställföreträdare för att
kunna behandlas enligt förslaget om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. På motsvarande sätt anser utredningen att
rätten att motsätta sig behandling för kvalitetsuppföljning ska kunna
ankomma på legala ställföreträdare vid behandling för kvalitetsuppföljning. En god man eller förvaltare ska följaktligen kunna ta
ställning till, och när så är aktuellt, motsätta sig att patientens eller
omsorgsmottagarens personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning. Detta förutsätter givetvis att denna arbetsuppgift faller
inom ramen för den gode mannens eller förvaltarens uppdrag enligt
förordnande. En god man eller förvaltare torde, beroende på vad
dennes uppdrag omfattar, i många fall kunna ta ställning till om
personuppgifterna får användas för kvalitetsuppföljning.29 Om per-

27

Jfr regeringens uttalanden vid införandet av bestämmelsen i 7 kap. 2 a § patientdatalagen,
prop. 2013/14:202 s. 32.
28
Datainspektionens beslut 2011-09-16, dnr 708-2011.
29
En förvaltares uppdrag kan innefatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person
(11 kap. 7 § föräldrabalken).
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sonen inte har god man eller förvaltare, gäller i stället den föreslagna
allmänna regeln om personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga.
17.5.3

Barn30 och deras vårdnadshavare

Utredningens bedömning: Det bör inte finnas några särskilda
bestämmelser för barn när det gäller kvalitetsuppföljning. Det
innebär att barnets vårdnadshavare som regel kan motsätta sig att
barnets personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning. I likhet med vad som gäller i övrigt inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten ska allt större hänsyn ska tas till barnets önskemål
utifrån barnets ålder och mognad. Det barn som vet vad det gör
kan självt motsätta sig behandlingen.
Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år.
Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som
rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i takt
med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till
barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § föräldrabalken).
För uppgifter om ett barn gäller sekretess som utgångspunkt även
i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte
i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt
6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i
frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida det
inte kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften
röjs för vårdnadshavaren, eller det annars anges i offentlighets- och
sekretesslagen (12 kap. 3 § första stycket OSL). Om sekretess inte
gäller i förhållande till vårdnadshavaren, förfogar denne ensam eller,
beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med
den underårige över sekretessen till skydd för den underårige
(12 kap. 3 § andra stycket OSL). Det betyder att en vårdnadshavare,
när det gäller yngre barn, i regel får ha full insyn i barnets uppgifter
i exempelvis en patientjournal och att vårdnadshavaren ensam kan
häva den sekretess som annars gäller för uppgifterna om barnet. Med
barnets stigande ålder och mognad kan sedan vårdnadshavaren
besluta tillsammans med barnet. Slutligen, särskilt när det gäller
30

Med barn avses den som är under 18 år.
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äldre barn som närmar sig 18-årsåldern, kan barnet självt disponera
över sina uppgifter utan att vårdnadshavaren har rätt att ta del av
dessa och häva den sekretess som gäller till skydd för barnet.
I tidigare avsnitt har utredningen beskrivit de särskilda bestämmelser som anger att vårdnadshavaren till ett barn inte får spärra
uppgifter om barnet i ett system för sammanhållen journalföring
(6 kap. 2 § fjärde stycket PDL). Dessa bestämmelser tar då över i
förhållande till föräldrabalkens regler som annars ger vårdnadshavaren rätt att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, vilket typiskt sett omfattar uppgifter i barnets
patientjournal. Motivet till att införa särskilda regler när det gäller
just spärrmöjligheten var att öka vårdpersonalens möjligheter att
upptäcka barn som far illa och att kunna bedöma om det behöver
göras en orosanmälan enligt socialtjänstlagen för att barnet ska få
erforderligt skydd. I det fallet bedömde regeringen att skyddet för
barnet vägde tyngre än skyddet för barnets integritet. 31 Se närmare
beskrivning i avsnitt 16.5.5.
Av samma skäl som på hälso- och sjukvårdsområdet har utredningen i avsnitt 16.5.5 föreslagit att det ska finnas särskilda bestämmelser som innebär att vårdnadshavare inte får spärra uppgifter om
barnet från tillgänglighet i ett system med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
Utredningen anser att det inte finns några motsvarande skyddsintressen för barn vid kvalitetsuppföljning, som när det gäller spärrar
för direktåtkomst till uppgifter om barnet. Intresset av att ett barns
uppgifter ingår i kvalitetsuppföljning handlar inte om att skydda
barnet från missförhållanden som utövas av vårdnadshavaren eller att
kunna fullgöra någon lagstadgad anmälningsplikt. Vid kvalitetsuppföljning handlar det i stället om ett allmänt intresse av att vårdinstanser och omsorgsgivare kan följa upp och utveckla vården och
omsorgen. Då är det naturligtvis önskvärt att många individer deltar
i kvalitetsuppföljningen, så att uppföljningen bygger på ett så fullständigt underlag som möjligt. Utredningen ser dock ingen anledning att när det gäller kvalitetsuppföljning införa någon särreglering
som begränsar vårdnadshavares möjlighet att påverka barns deltagande i kvalitetsuppföljning. Utredningen noterar också att det inte
finns någon särreglering för barn när det gäller kvalitetsregister utan
där får man falla tillbaka på allmänna principer om vårdnadshavares
31

Prop. 2007/08:126 s. 115 och 250 f.
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möjligheter och att allt större hänsyn ska tas till barnets önskemål
utifrån barnets ålder och mognad. Utredningen anser att detta är förenligt med det särskilda skydd för uppgifter om barn som kommer
till uttryck i bl.a. skäl 38 till dataskyddsförordningen (se avsnitt 16.5.5).
Utredningen anser att det inte heller finns skäl att införa någon
specifik åldersgräns för när ett barn självt ska få motsätta sig deltagande i kvalitetsuppföljning. Utredningen anser att det framstår
som mest lämpligt att barns självbestämmande respekteras på motsvarande sätt som i den övriga verksamheten inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredningen hänvisar i denna del till de
resonemang som förts i avsnitt 16.5.5.

17.6

Information

Utredningens förslag: Innan personuppgifter behandlas för
kvalitetsuppföljning ska den som är personuppgiftsansvarig se till
att patienten eller omsorgsmottagaren, utöver den information
som ska lämnas enligt annan författning eller dataskyddsförordningen, 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.
I dataskyddsförordningen finns allmänna krav på information som
personuppgiftsansvariga ska lämna till registrerade vars personuppgifter behandlas. Dessa bestämmelser gäller även för information till
patienter och omsorgsmottagare när personuppgifter behandlas för
kvalitetsuppföljning. Även dataskyddslagen och patientdatalagen
innehåller kompletterande bestämmelser om information.
Artikel 12 i dataskyddsförordningen ställer krav på att klar och
tydlig information ska ges till den registrerade. Bland annat anger
bestämmelsen att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga
åtgärder för att tillhandahålla all information som avses i dataskyddsförordningen. Informationen ska ges i en koncis, klar och tydlig,
begriplig och lätt tillgänglig form med användning av ett klart och
tydligt språk. Detta gäller i synnerhet för information som är riktad
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till barn. Informationen ska tillhandahållas skriftligt eller i någon
annan form, inbegripet, när så är lämpligt, i elektronisk form.
Av dataskyddsförordningens bestämmelser om information (se
artikel 13 och 14 i dataskyddsförordningen) följer vidare ett antal
krav på sådan särskild information som ska ges till en registrerad vid
behandling av dennes personuppgifter. Att lämna information bidrar
till transparens så att de registrerade kan tillvarata sina rättigheter
enligt dataskyddsförordningen och till att patientens eller omsorgsmottagarens deltagande i kvalitetsuppföljningen är frivilligt.
Som utredningen redogjort för i avsnitt 16.5.4 är det förenligt med
dataskyddsförordningen (jfr artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen) att i den föreslagna lagen ställa upp särskilda krav på information som förutsättning för att personuppgifter ska få behandlas.
Att patienten eller omsorgsmottagaren har fått klar, tydlig och
korrekt information om vad behandlingen av personuppgifterna vid
kvalitetsuppföljningen innebär, och om möjligheten att motsätta sig
sådan behandling, är en förutsättning för att patienten eller omsorgsmottagaren ska kunna fatta ett välgrundat beslut om denne vill delta
i kvalitetsuppföljning med sina personuppgifter. Därför är det viktigt att informationen, så långt det är möjligt, lämnas innan behandlingen påbörjas. Utredningen föreslår därför att detta uttryckligen
ska framgå av den föreslagna lagen.
Inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan emellertid
ibland uppstå situationer då information inte kan lämnas på ett tidigt
stadium, t.ex. då patientens eller omsorgsmottagarens fysiska eller
psykiska tillstånd gör det omöjligt för denne att ta del av informationen. Det kan exempelvis bero på att en patient är medvetslös eller
att en omsorgsmottagare är alltför fysiskt eller psykiskt medtagen
för att kunna ta till sig information av detta slag.32 Inom socialtjänsten rör det sig sannolikt inte om ett så pass allvarligt tillstånd
som medvetslöshet, utan det kan snarare vara fråga om en äldre person vars demenssjukdom tillfälligt förvärrats. I likhet med vad regeringen uttalade i fråga om behandling av personuppgifter i kvalitetsregister, anser utredningen att sådana situationer inte ska förhindra
att behandlingen av personuppgifterna ändå kan påbörjas, trots att
man inte kunnat lämna information. Därför föreslår utredningen att
informationen i en sådan situation ska lämnas så snart det kan ske.
Undantag från kravet att informera innan behandling av personupp32

Prop. 2007/08:126 s. 191.
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gifter påbörjas föreslås alltså gälla vid kvalitetsuppföljning i de situationer där informationen inte kan lämnas på ett tidigt stadium.
Undantaget innebär i fråga om de patienter och omsorgsmottagare
som bedöms som varaktigt oförmögna att ta till sig informationen
(och inte har en legal ställföreträdare, se avsnitt 17.5.2), att deras
personuppgifter får behandlas för kvalitetsuppföljning utan föregående information. Skulle patienten eller omsorgsmottagaren bli så
bra att denne kan ta till sig informationen, ska informationen genast
lämnas.
Eftersom utredningen föreslår att man ska få motsätta sig behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning, till skillnad
från vad som generellt gäller inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, bör särskild information lämnas om rätten att motsätta sig
behandlingen och vad detta medför. Se vidare i avsnitt 17.5.1 där
utredningen beskriver konsekvensen av att en patient eller omsorgsmottagare motsätter sig behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning samt hur vårdinstanser och omsorgsgivare kan hantera ett
motsättande. Det får förutsättas att den vårdinstans eller omsorgsgivare som tar emot ett motsättande och inte är personuppgiftsansvarig genast underrättar den personuppgiftsansvarige.
Hur informationen ska lämnas bör, i likhet med vad som gäller
enligt patientdatalagen, överlåtas åt varje personuppgiftsansvarig att
bestämma. Något rättsligt krav på att informationen ska lämnas i viss
form, muntlig eller skriftlig, föreslås alltså inte. Utredningen utgår
från att personuppgiftsansvariga utarbetar rutiner för att säkerställa
att informationsskyldigheten här, liksom vid övrig behandling av
personuppgifter, säkerställs. Till exempel kan man tänka sig att den
ordning med informationsblad och information på hemsidor, som
i dag förekommer i fråga om t.ex. kvalitetsregister, kan vara ett lämpligt sätt att informera även om kvalitetsuppföljning. Ofta är det
förmodligen naturligt att den vårdinstans eller omsorgsgivare som
lämnar uppgifter till den personuppgiftsansvariga vårdinstansen eller
omsorgsgivaren tar hand om att lämna informationen, eftersom det
är denne som har kontakt med patienten eller omsorgsmottagaren.
När det gäller patienter och omsorgsmottagare som inte talar
svenska bör den personuppgiftsansvarige se till att informationen
översätts eller att det finns skriftlig information på andra språk.
Utöver den individuella information som ska lämnas gäller att
beslutet om kvalitetsuppföljning ska hanteras enligt kraven i kom-
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munallagen på att offentliggöra beslut. Vidare gäller att beslutet ska
offentliggöras på lämpligt sätt, enligt vad utredningen beskrivit ovan
i avsnitt 17.3.1.

17.7

Kryptering

Utredningens förslag: 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.
Vid behandling av personuppgifter måste den personuppgiftsansvarige se till att uppgifterna skyddas på ett tillräckligt bra sätt genom
att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Den personuppgiftsansvarige
ska enligt principen om inbyggt dataskydd genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom pseudonymisering (artikel 25 i dataskyddsförordningen). Som utredningen redogjort för i
avsnitt 14.6.4 är pseudonymisering och kryptering verktyg som kan
användas som integritetsstärkande åtgärder. Eftersom kvalitetsuppföljning är en behandling där stora mängder känsliga personuppgifter kan komma att överföras och behandlas, anser utredningen att
det är befogat att i den föreslagna lagen ta med särskilda bestämmelser om säkerhetsåtgärder.
Eftersom det vid kvalitetsuppföljning inte i sig är intressant vilken patient eller omsorgsmottagare uppgifter rör, bör patienters
eller omsorgsmottagares identitet så långt det är möjligt skyddas.
Det innebär att uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens
identitet, dvs. uppgifter om namn och personnummer, så långt det
är möjligt inte bör vara tillgängliga i klartext i samband med kvalitetsuppföljning. Det kan uppnås genom kryptering av namn och
personnummer. En form av kryptering som ofta är lämplig när man
som vid kvalitetsuppföljning behöver samla in och sammanställa
uppgifter från flera källor är s.k. envägskryptering (icke reversibel
kryptering) med en hashfunktion. Envägskryptering innebär att personnumret, ofta tillsammans med en slumpmässigt vald teckensträng
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(s.k. salt), krypteras med hashfunktionen (en algoritm) till en teckensträng. Den teckensträngen kan sedan inte utan mycket stora ansträngningar avkrypteras till personnumret. Använder man samma hashfunktion (och eventuellt salt) på ett personnummer, blir emellertid
den resulterande teckensträngen alltid densamma. Därmed kan man,
när det finns uppgifter att lägga till, koppla uppgifter till individer
utan att känna till deras personnummer. Om de utlämnande vårdinstanserna och omsorgsgivarna, som har personnumren i klartext,
krypterar personnumren med samma metod före utlämnandet, kan
den personuppgiftsansvariga vårdinstansen eller omsorgsgivaren
således koppla uppgifter från flera håll till en patient eller omsorgsmottagare utan att känna till dennes personnummer.
Kryptering är en integritetsstärkande åtgärd som kan användas
för att skydda de känsliga personuppgifter som ingår i kvalitetsuppföljningen. Kryptering tillgodoser principen om uppgiftsminimering
i artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen, eftersom metoden innebär
att den personuppgiftsansvarige inte behandlar fler direkt identifierande personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet
med behandlingen. Krav på kryptering uppfyller också villkoren i
principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 f i dataskyddsförordningen, som anger att personuppgifter ska behandlas på
ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för uppgifterna med användning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Pseudonymisering och kryptering utgör också sådana säkerhetsåtgärder som
nämns i artikel 32 i dataskyddsförordningen och som ska vidtas i den
mån det är lämpligt.33
Utredningen anser således att det i den föreslagna lagen bör uppställas krav på att de identitetsuppgifter som används i samband med
kvalitetsuppföljning så långt det går ska vara förvanskade så att patienternas och omsorgsmottagarnas identitet skyddas.
När det gäller formuleringen av kravet på förvanskning är det i
allmänhet numera lämpligt att om det går anknyta till begrepp som
är definierade i den direkt tillämpliga dataskyddsförordningen. I artikel 4.5 i dataskyddsförordningen definieras pseudonymisering enligt
följande.

33

SOU 2017:66 s. 288 f.

561

828
Bestämmelser om kvalitetsuppföljning

SOU 2021:4

[B]ehandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande
uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska
åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Definitionen förutsätter uttryckligen att det finns kompletterande
uppgifter som gör att uppgifterna kan tillskrivas en specifik registrerad för att det ska vara fråga om pseudonymisering. Pseudonymisering enligt definitionen verkar därmed utesluta sådan envägskryptering som beskrivits ovan och som i flera fall kan ge ett bättre skydd
än andra metoder för förvanskning.34 Envägskryptering innebär ju
att det inte finns några kompletterande uppgifter som gör att de
(redan) behandlade och krypterade personnumren kan tillskrivas en
specifik registrerad; de krypterade personnumren kan inte återskapas.
Att pseudonymisering och kryptering inte används som synonymer i
dataskyddsförordningen visas av att båda orden används i artikel 6.4 e
och 32.1 a i dataskyddsförordningen. Av dessa skäl anser utredningen att det inte är lämpligt att anknyta till begreppet pseudonymisering i dataskyddsförordningen. I stället bör ett nationellt begrepp, som innefattar envägskryptering, användas. Utredningen
anser att begreppet kryptering är lämpligt.
Begreppet kryptering förekommer i dag i bl.a. 14 § lagen
(1996:1156) om receptregister35 och 4 kap. 6 § patientdatalagen.
I 4 kap. 6 § första stycket patientdatalagen finns det en upplysning
om att det i 14 § lagen om receptregister finns bestämmelser om att
E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till regionerna om
förskrivning av läkemedel och andra varor och att uppgifter om patientens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet. Sådana upp34

Regeringen verkar dock ha gjort motsatt bedömning, se prop. 2017/18:298 s. 64.
Lagen om receptregister upphävs den 1 maj 2021 och ersätts av lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Bestämmelsen i 4 kap. 6 § patientdatalagen kommer därför att upphävas
och ersättas med följande lydelse som träder i kraft den 1 maj 2021, se SFS 2018:1214,
2019:991 och 2020:307.
I 6 kap. 3 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista finns bestämmelser om att Ehälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till regionerna om förskrivning av läkemedel
och andra varor och att uppgifter om patientens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet.
Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en patients identitet utan
att patienten samtycker till det.
Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom hälso- och sjukvården och
som regionerna ska sambearbeta med sådana uppgifter som avses i första stycket, ska vara
krypterade så att patientens identitet skyddas vid behandlingen.
35
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gifter om patientens identitet får enligt 4 kap. 6 § andra stycket
patientdatalagen inte behandlas i syfte att röja en patients identitet
utan att patienten samtycker till det. Av tredje stycket i den paragrafen framgår att uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom hälso- och sjukvården och som regionerna ska sambearbeta med sådana uppgifter om patientens identitet som har
lämnats ut från E-hälsomyndigheten, ska vara krypterade så att patientens identitet skyddas vid behandlingen. Enligt förarbetena innefattar begreppet kryptering i lagen om receptregister och patientdatalagen envägskryptering.36
Ordet kryptering förekommer på flera ställen i dataskyddsförordningen, men det finns där ingen definition av kryptering.
Med kryptering avser utredningen alla former av kryptering,
pseudonymisering enligt definitionen i dataskyddsförordningen och
andra former av kodnyckelförfaranden samt envägskryptering.
Vid behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning bör
uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet så långt
det är möjligt vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet
skyddas. Formuleringen ”så långt det är möjligt” syftar på det fallet
att man ibland kan använda sig av tvåvägskryptering och då temporärt behöver avkryptera uppgifterna för att sammanföra eller lägga
till uppgifter för individer.
Värt att notera är att principerna för dataskydd gäller all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, således
också när identitetsuppgifterna är krypterade så länge kodnyckeln
finns i behåll eller övriga uppgifter är så omfattande att s.k. bakvägsidentifiering är möjlig. Även när identitetsuppgifterna är krypterade
är det således som regel fråga om behandling av personuppgifter när
det finns kompletterande uppgifter som gör identifiering möjlig,
dvs. en s.k. kodnyckel. I sådana fall bör bara så få personer som möjligt hos den personuppgiftsansvarige tilldelas behörighet att ta del av
kodnyckeln. Vidare bör det krävas att den personuppgiftsansvarige
ser till att åtkomst till kodnyckeln och de personuppgifter som inte
är föremål för kryptering dokumenteras och kan kontrolleras samt
att den personuppgiftsansvarige gör systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna.
Offentlighets- och sekretesslagen innehåller en bestämmelse om
sekretess för chiffer, kod m.m. Av bestämmelsen (18 kap. 9 § OSL)
36
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följer att sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till
upplysning om chiffer, kod eller liknande metod, om det kan antas
att syftet med metoden motverkas om uppgiften röjs och metoden
har till syfte att
– underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller
– göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har
förvanskats.
Bestämmelsen är intagen i 18 kap. offentlighets- och sekretesslagen,
som främst avser intresset att förebygga eller beivra brott. Bestämmelsen syftar emellertid till att skydda hemliga uppgifter i allmän verksamhet även om de är sekretesskyddade av hänsyn till något
annat intresse som avses i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen.
Sekretessen gäller endast om ett röjande av uppgiften kan antas motverka syftet med chiffret, dvs. att slå vakt om sekretessen i allmän
verksamhet.37 Av 2 kap. 2 § 6 tryckfrihetsförordningen framgår att
rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det krävs
med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska
förhållanden.
Den kodnyckel som behöver framställas och förvaras för att
kunna göra identifiering av de patienter och omsorgsmottagare som
ingår i kvalitetsuppföljning möjlig, behöver enligt utredningens
mening skyddas av hänsyn till enskildas personliga förhållanden. Det
står också klart att ett syfte med metoden – kvalitetsuppföljning som
bygger på krypterade uppgifter – är just att minska röjandet av sekretesskyddade uppgifter. Utredningen bedömer därför att bestämmelsen i 18 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen kan tillämpas på
uppgifter som lämnar eller kan bidra till upplysning om själva kodnyckeln. Det innebär att sekretess gäller för uppgifterna om kodnyckeln, om det kan antas att syftet med metoden motverkas om
uppgiften röjs.

37

Eva Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen, kommentaren till 18 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen, JUNO version: 21.
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Bestämmelser om kvalitetsuppföljning

Behörighetstilldelning, loggning och kontroll
av åtkomst

Utredningens förslag: 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.
Kvalitetsuppföljning bygger som tidigare sagts på att patienterna
och omsorgsmottagarna accepterar att delta i kvalitetsuppföljningen
och inte väljer att motsätta sig behandlingen. Det handlar om potentiellt stora mängder känsliga personuppgifter som enligt utredningens förslag kommer att kunna överföras från andra vårdinstanser och omsorgsgivare och behandlas. Det är av stor vikt att dessa
känsliga personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från
obehörig åtkomst. Utan inbyggda säkerhetsåtgärder, som behörighetstilldelning, loggning och kontroll avseende åtkomsten till uppgifterna, finns risk att patienter och omsorgsmottagare inte vill delta
i systemet. Det är därför viktigt att förtydliga att det är den personuppgiftsansvarige som har ansvar för att åtkomsten till personuppgifter inte är mer omfattande än vad som krävs.
Behörighetsstyrning kan uttryckas som arbete med att avgöra hur
stor tillgång till uppgifter i ett verksamhetssystem som en person
med en viss funktion eller roll ska få. Behörighetsstyrning är fundamentalt för att se till att ingen obehörig åtkomst sker inom en organisation.38 Genom att användare endast får tillgång till sådana personuppgifter som han eller hon har behov av i sitt arbete, kan risken
för otillåten behandling av personuppgifter förebyggas eller åtminstone minskas. Loggkontroller medger uppföljning av användarnas
behandling av personuppgifter och syftar till att upptäcka situationer
då personuppgifter behandlats på ett otillåtet sätt.
38
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Tilldelning och begränsning av behörigheter samt loggkontroll är
säkerhetsåtgärder enligt dataskyddsförordningen. Av artikel 5.1 f framgår att personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer ett
lämpligt skydd för personuppgifterna, inbegripet bl.a. skydd mot
obehörig eller otillåten behandling, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (principen om integritet och konfidentialitet). Behov av logguppföljning (loggning) är också något
som följer av säkerhetskraven i artikel 5.1 f och artikel 32 i dataskyddsförordningen. Tilldelning och begränsning av behörigheter är
sådana tekniska och organisatoriska åtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta på eget initiativ enligt dataskyddsförordningen. Utan att den personuppgiftsansvariges eget ansvar för att vidta lämpliga åtgärder för den skull upphör, kan mer specifika krav även
fastställas i den nationella lagstiftningen med stöd av artikel 6.2 och
6.3 i dataskyddsförordningen.39
I 4 kap. 1–3 §§ patientdatalagen finns exempel på ett antal bestämmelser som på olika sätt reglerar den interna tillgången till
personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Bestämmelserna innebär bl.a. att en medarbetare får ta del av uppgifter om patienter
endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat
skäl behöver uppgifterna för sitt arbete. En vårdgivare ska också
begränsa behörigheten till uppgifter till vad som behövs för att en
medarbetare ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter samt se till att
åtkomst dokumenteras och kontrolleras.40 Inom socialtjänsten finns
inte samma detaljreglering i lag av hur behörighetsstyrning ska ske.
I 11 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen anges att handlingar ska
förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta innebär att
känsliga personuppgifter ska skyddas från att obehöriga tar del av
dem, och kan ses som ett uttryck för principen om integritet och
konfidentialitet. Se avsnitt 16.14 och 16.15 för närmare beskrivning

39

SOU 2017:66 s. 287.
Datainspektionen har i en vägledning beskrivit kraven på att genomföra sådana behovs- och
riskanalyser som ska ligga till grund för behörighetstilldelning inom hälso- och sjukvården. Se
Datainspektionens vägledning Behovs- och riskanalys inom hälso- och sjukvården – en vägledning (dnr DI-2020-11495 2020-12-01). Jfr även Datainspektionens beslut 2020-12-02 dnr DI2019-3839—3846. Besluten bygger på en granskning av åtta vårdgivare där Datainspektionen
har granskat hur vårdgivarna styr personalens åtkomst till journalsystemen och om journalsystemens loggar innehåller tillräcklig information för att det ska gå att upptäcka om någon
obehörig tar del av patientuppgifterna. Datainspektionen upptäckte brister som i sju av de åtta
granskade fallen medförde att Datainspektionen beslutade att vårdgivarna skulle betala sanktionsavgifter för överträdelserna.
40
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av hur behörighetstilldelning och loggkontroll tillämpas inom hälsooch sjukvård och socialtjänst.
Bestämmelserna i 4 kap. 2 § patientdatalagen (tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst) och 4 kap. 3 § (kontroll av elektronisk åtkomst) riktar sig till vårdgivare. Eftersom utredningen när
det gäller kvalitetsuppföljning använder begreppet vårdinstans, som
har en annan betydelse än vårdgivare, behövs särskilda bestämmelser
som riktar sig till den personuppgiftsansvarige när det gäller tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst och kontroll av sådan
åtkomst.
Om det finns kompletterande uppgifter som gör identifiering av
personerna som deltar i kvalitetsuppföljningen möjlig, själva kodnyckeln, är dessa givetvis särskilt skyddsvärda. Utredningen anser
därför att det är befogat att i den föreslagna lagen ta med särskilda
krav på behörighetstilldelning avseende sådana kompletterande uppgifter, utöver vad som redan gäller enligt patientdatalagen och socialtjänstlagen.
Det torde endast vara ett mycket begränsat antal personer som i
arbetet behöver tillgång till de kompletterande uppgifterna. Användarna ska tilldelas rätt behörighet, dvs. tillräckligt för att de ska
kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt men samtidigt
inte mer omfattande än vad som är nödvändigt för detta. Utredningen anser därför att det bör komma till uttryck i lagen att så få
personer som möjligt hos den personuppgiftsansvarige får tilldelas
behörighet att ta del av de kompletterande uppgifterna. Personer
utanför den personuppgiftsansvarige, exempelvis inhyrda konsulter
eller personer hos personuppgiftsbiträden, ska inte få tilldelas sådan
behörighet. Den personuppgiftsansvarige ska även se till att åtkomst
till de kompletterande uppgifterna och de personuppgifter som inte
är föremål för kryptering dokumenteras och kan kontrolleras. Detta
bidrar till att upprätthålla dataskyddsförordningens principer om
uppgiftsminimering, integritet och konfidentialitet.
När bestämmelsen om krav på loggkontroll infördes i patientdatalagen uttalade regeringen att en sådan bestämmelse inte bara
innebär att faktiska dataintrång med större säkerhet kommer att
kunna konstateras och beivras, utan även att bestämmelsen borde få
en starkt avhållande verkan från att olovligen läsa uppgifter.41 För att
höja medvetenheten hos den personuppgiftsansvarige om sitt ansvar
41
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567

834
Bestämmelser om kvalitetsuppföljning

SOU 2021:4

att vidta loggkontroller och därmed öka skyddet för patienternas
och omsorgsmottagarnas personliga integritet, anser utredningen att
det också bör komma särskilt till uttryck i den föreslagna lagen att
logguppföljning ska ske. Utredningen anser även att ett krav på loggkontroll kan förväntas få en avhållande effekt. Utredningen anser att
kravet bör formuleras så att den personuppgiftsansvarige ska göra
systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna.
Dokumentationen, de s.k. loggarna, måste sparas en tid för att
möjliggöra kontroll. Systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna behöver göras och antalet stickprovskontroller ska vara proportionerliga i förhållande till antalet slagningar som
görs i systemet.
17.8.1

Alternativ reglering

Om författningsförslagen i avsnitt 1.3 om en generell sekretessbrytande bestämmelse inom socialtjänsten genomförs, kommer den
reglering som här ovan föreslagits om behörighetstilldelning, loggning och kontroll av åtkomst att behöva utformas något annorlunda
(jfr förslaget om alternativ reglering i avsnitt 16.14.3 och 16.15.3).
SoLPUL kommer i så fall att innehålla en bestämmelse om tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som
förs helt eller delvis automatiserat (9 §). Enligt bestämmelsen i
SoLPUL ska behörigheten anpassas och begränsas till vad som
behövs för att befattningshavaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten (i stort). SoLPUL kommer i sådana
fall även att innehålla en bestämmelse om kontroll av åtkomst till
sådana uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat(10 §). Bestämmelserna gäller för behandling av personuppgifter i socialtjänsten, dvs även vid kvalitetsuppföljning som omfattar
personuppgifter i socialtjänsten. Detta behöver därför inte regleras i
den föreslagna lagen. Utredningen anser dock att den föreslagna
lagen bör innehålla en upplysning om att bestämmelserna finns.
Dessutom ska gälla att vid kvalitetsuppföljning ska behörigheten
(till skillnad från de allmänna bestämmelserna i PDL och SoLPUL)
begränsas till så få personer som möjligt hos den personuppgiftsansvarige.
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Det bör även anges i den föreslagna lagen att bestämmelserna om
behörighetstilldelning och åtkomstkontroll i 4 kap. 2 och 3 §§
patientdatalagen också gäller för vårdinstanser. Detta eftersom vårdinstanser är ett begrepp som utredningen föreslår just när det gäller
kvalitetsuppföljning, och som inte förekommer i patientdatalagen.
Om den alternativa regleringen genomförs, kan bestämmelserna
om behörighetstilldelning och kontroll av åtkomst regleras i samma
paragraf. Det innebär att i sådana fall behövs inte en egen paragraf
som reglerar kontroll av åtkomst.

17.9

Känsliga personuppgifter

Utredningens bedömning: Kravet på tystnadsplikt som följer av
artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är uppfyllt för de känsliga
personuppgifter som kan komma att ingå i en behandling av
personuppgifter för kvalitetsuppföljning. Det är lämpligt att
påminna om tystnadsplikten i den föreslagna lagen.
Utredningens förslag: Personuppgifter om hälsa får behandlas
för kvalitetsuppföljning. Andra känsliga personuppgifter enligt
artikel 9.1 i dataskyddsförordningen får behandlas för kvalitetsuppföljning bara om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen under förutsättning att kravet
på tystnadsplikt i artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är uppfyllt.
Artikel 9.1 i dataskyddsförordningen räknar upp de olika kategorier av
personuppgifter som utgör s.k. känsliga personuppgifter42. Behandling
av känsliga personuppgifter får enligt artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen ske om den är nödvändig av skäl som hör samman med
förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av
en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahål42

De angivna kategorierna av personuppgifter benämns i artikel 9 i dataskyddsförordningen
som särskilda kategorier av uppgifter, men kallas vanligen i svenska registerförfattningar för
känsliga personuppgifter, se t.ex. 3 kap. 1 § dataskyddslagen. Som utredningen redogjort för i
avsnitt 4.8 avser utredningen med känsliga personuppgifter det som räknas upp i artikel 9.1 i
dataskyddsförordningen.
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lande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras
system, på grundval av unionsrätten eller den nationella rätten eller
enligt avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet.
Utredningen har i avsnitt 15.3.3 redogjort för sin uppfattning att
känsliga personuppgifter får behandlas för kvalitetsuppföljning av
vård och omsorg med stöd av artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen.
I artikel 9.4 i dataskyddsförordningen anges att medlemsstaterna får
behålla eller införa ytterligare villkor, även begränsningar, för behandling av vissa kategorier av känsliga personuppgifter, nämligen
genetiska eller biometriska uppgifter eller uppgifter om hälsa. Att
särskilda nationella villkor för att få behandla känsliga personuppgifter för kvalitetsuppföljning av vård och omsorg är tillåtna framgår
av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen.
I 3 kap. 5 § dataskyddslagen anges att känsliga personuppgifter får
behandlas om behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman
med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller behandling, social omsorg
samt förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, social omsorg och
deras system. Bestämmelsen erinrar även om att sådan behandling får
ske endast under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är uppfyllt. Regeringen uttalade i
förarbetena till dataskyddslagen, att även om dessa krav visserligen
följer direkt av dataskyddsförordningen, var det av stor vikt för
verksamheten inom de områden som omfattas av bestämmelsen att
förutsättningarna för att behandla känsliga personuppgifter framgår
tydligt.43 Bestämmelserna i dataskyddslagen är subsidiära i förhållande till annan lagstiftning (1 kap. 6 § dataskyddslagen). Ett förbud
i annan lagstiftning mot att behandla känsliga personuppgifter för
vård eller omsorg tar således över bestämmelsen i 3 kap. 5 § dataskyddslagen.
I 7 kap. 8 § tredje stycket patientdatalagen anges att uppgifter om
hälsa får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister. Andra
känsliga personuppgifter får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregister endast om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det. I förarbetena till patientdatalagen angav regeringen att det var en omöjlighet att närmare preci43
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sera i detalj vilka personuppgifter som får behandlas i alla de sinsemellan olika nationella kvalitetsregistren, i vart fall på lagstiftningsnivå. Regeringen slog dock fast att uppgifter om hälsa är känsliga
personuppgifter som måste få behandlas i nationella och regionala
kvalitetsregister. Däremot ansåg regeringen att det från integritetssynpunkt fanns skäl att inskränka utrymmet för behandling av andra
känsliga personuppgifter. De närmare förutsättningarna borde dock
inte anges i författning utan i beslut i enskilda fall rörande ett visst
kvalitetsregister.44
Utredningen konstaterar att en stor del av de personuppgifter
som kommer att hämtas från andra vårdinstanser och omsorgsgivare
för att behandlas för kvalitetsuppföljning sannolikt utgör personuppgifter om hälsa i dataskyddsförordningens mening. Därmed
utgör de alltså känsliga personuppgifter. Precis som när det gäller
kvalitetsregister finns ett klart behov av att i lag tillåta behandling av
uppgifter om hälsa för kvalitetsuppföljning. I likhet med vad som
gäller för kvalitetsregister, bör behandling av andra känsliga personuppgifter för kvalitetsuppföljning endast få ske om regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
Ett villkor för behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen är att kravet på tystnadsplikt i
artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är uppfyllt. Där anges att personuppgifter bara får behandlas av eller under ansvar av en yrkesutövare,
eller av en annan person, som omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som
fastställs av nationella behöriga organ.
Inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten gäller i Sverige
som regel tystnadsplikt, både i den offentliga sektorn (enligt offentlighets- och sekretesslagen) och i den privata sektorn (enligt bl.a.
patientsäkerhetslagen [2010:659] och 15 kap. socialtjänstlagen).
Som redogjorts för i bl.a. avsnitt 5.4 och 5.5 råder i regel stark sekretess och tystnadsplikt för den typ av personuppgifter som förekommer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Otillåtet röjande
av en sekretessbelagd uppgift är straffsanktionerat som brott mot
tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Straffbestämmelsen
avser både sådan tystnadsplikt som gäller offentliga funktionärer
enligt offentlighets- och sekretesslagen och sådana tystnadsplikter
som gäller i enskild verksamhet och följer av andra författningar.
44

Prop. 2007/08 :126 s. 185.

571

838
Bestämmelser om kvalitetsuppföljning

SOU 2021:4

Avgörande för straffansvar är att man obehörigen åsidosätter en lagstadgad tystnadsplikt. Det sagda innebär enligt utredningens bedömning att kravet på tystnadsplikt som följer av artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är uppfyllt för de känsliga personuppgifter som
kan komma att ingå i en behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning. Utredningen anser dock att det är lämpligt att i den
föreslagna lagen ta med en påminnelse om kravet på tystnadsplikt.

17.10 Uppgifter om lagöverträdelser
Utredningens bedömning: Det är förenligt med dataskyddsförordningen att i nationell lagstiftning uppställa en begränsning
för behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser på
det sätt som här föreslås.
Utredningens förslag: Uppgifter om lagöverträdelser som avses
i artikel 10 i dataskyddsförordningen får behandlas för kvalitetsuppföljning bara om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
Uppgifter som rör lagöverträdelser tillhör inte de särskilda kategorier av personuppgifter som omfattas av förbudet mot behandling i
artikel 9.1 i dataskyddsförordningen, men anses ändå vara en kategori personuppgifter som förtjänar särskilt skydd. Av artikel 10 i
dataskyddsförordningen framgår att behandling av personuppgifter
som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed
sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 endast får
utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten
enligt EU-rätten eller medlemsstaternas nationella rätt. Detta gäller
där lämpliga säkerhetsåtgärder för de registrerades rättigheter och
friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i
brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet.
När det gäller personuppgifter som rör lagöverträdelser finns särskilda bestämmelser i dataskyddslagen. Personuppgifter som avses i
artikel 10 i dataskyddsförordningen får behandlas av myndigheter.
Även andra än myndigheter får behandla sådana personuppgifter,
om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige
ska kunna följa föreskrifter om arkiv (3 kap. 8 § dataskyddslagen).
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får
behandla sådana personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen. Den myndighet som regeringen bestämmer får i
enskilda fall besluta att andra än myndigheter får behandla sådana
uppgifter. Ett beslut får förenas med villkor (3 kap. 9 § dataskyddslagen).
Begreppet hälso- och sjukvård i patientdatalagen omfattar bl.a.
verksamhet som avses i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Bestämmelsen i patientdatalagen ger vårdgivare möjlighet att i vissa
undantagsfall behandla vissa uppgifter om lagöverträdelser, närmare
bestämt sådana som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel och administrativa frihetsberövanden. Kravet
är att det är absolut nödvändigt för ett sådant ändamål som anges i
2 kap. 4 § patientdatalagen. I verksamhet enligt lagen om rättspsykiatrisk vård kan man t.ex. tänka sig situationer då det är absolut
nödvändigt att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser.
I socialtjänstens verksamhet får uppgifter om lagöverträdelser
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden behandlas. Personuppgifterna får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende
eller är nödvändiga för verksamheten (7 § 3 SoLPUL).
I fråga om kvalitetsregister, gäller i stället att uppgifter om lagöverträdelser som avses i 2 kap. 7 § patientdatalagen får behandlas
endast om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det (7 kap. 8 a § PDL).
Utredningen anser att kvalitetsuppföljning har likheter med den
typ av behandling av personuppgifter som behövs när det gäller
kvalitetsregister. I likhet med vad som gäller för kvalitetsregister,
anser utredningen att behandling av uppgifter om lagöverträdelser
endast ska få ske om regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer i enskilda fall medger detta. De närmare förutsättningarna för sådan behandling som medges bör inte anges närmare i
den föreslagna lagen utan i beslutet om medgivande.
Enligt utredningens bedömning är det förenligt med dataskyddsförordningen att i nationell lagstiftning uppställa en begränsning för
behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser på det sätt
som här föreslagits.
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17.11 Vårdinstansers och omsorgsgivares åtkomst
till tidigare lämnade uppgifter
Utredningens bedömning: Vårdinstanser och omsorgsgivare
bör inte få ha åtkomst genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till de uppgifter som vårdinstansen eller omsorgsgivaren tidigare lämnat till annan för kvalitetsuppföljning.
Som framgår av tidigare avsnitt föreslår utredningen att en personuppgiftsansvarig vårdinstans och omsorgsgivare ska få behandla personuppgifter från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning. Utredningens förslag har på många sätt likheter
med den reglering som gäller för kvalitetsregister inom hälso- och
sjukvården. I lagstiftningen om kvalitetsregister inom hälso- och
sjukvården finns en bestämmelse som anger att en vårdgivare får ha
direktåtkomst till de uppgifter som vårdgivaren tidigare lämnat till
ett kvalitetsregister (7 kap. 9 § PDL). Utredningen anser att det därför bör övervägas om möjlighet till sådan direktåtkomst bör införas
även för kvalitetsuppföljning.
Med direktåtkomst avses vanligtvis att någon har direkt tillgång
till någon annans register eller databas och på egen hand kan söka
efter information, dock utan att kunna påverka innehållet i registret
eller databasen.45 I begreppet ligger också att den som är personuppgiftsansvarig för registret eller databasen inte har någon kontroll
över vilka uppgifter som mottagaren vid ett visst söktillfälle tar del
av.46 Se mer om direktåtkomst i avsnitt 6.6.2.
Den ovan nämnda bestämmelsen om direktåtkomst till kvalitetsregister infördes i patientdatalagen för att sådan direktåtkomst redan
förekom i flera av de dåvarande nationella kvalitetsregistren som
tillämpade inrapportering via internet och direktåtkomsten användes av den inrapporterande vårdinrättningen för att göra t.ex. lokala
uppföljningar av den egna verksamheten.47
Utredningen menar att motsvarande nytta visserligen i vissa fall
kan finnas även för vårdinstanser och omsorgsgivare som lämnar
personuppgifter för kvalitetsuppföljning. Detta skulle kunna gälla
vid kvalitetsuppföljning som sker över tid, t.ex. för att se om en
45
46
47

SOU 2012:90 s. 198 f.
SOU 2012:90 s. 198 f. som hänvisar till prop. 2004/05:164 s. 83 och prop. 2011/12:45 s. 133.
Prop. 2007/08:126 s. 192.
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förändring av verksamheten vid en klinik ger bättre resultat än tidigare. En sådan möjlighet till direktåtkomst skulle även kunna medföra att vårdinstanser och omsorgsgivare ser fördelar med att lämna
personuppgifterna i ett visst bestämt format vilket kan underlätta
den mottagande vårdinstansens och omsorgsgivarens arbete med att
strukturera och analysera uppgifterna.
De personuppgifter som vårdinstansen eller omsorgsgivaren
lämnar för kvalitetsuppföljning ska dock enligt utredningens förslag
delvis krypteras, se avsnitt 17.7. Detta innebär att nyttan av direktåtkomst till de personuppgifter som lämnats för kvalitetsuppföljning
enligt utredningens mening blir starkt begränsad när samma personuppgifter i icke krypterad form redan finns inom den egna verksamheten. Utredningen ser därför inte skäl att införa en möjlighet
till direktåtkomst för uppgiftslämnande vårdinstanser och omsorgsgivare som motsvarar den som uppgiftslämnande vårdinstanser har
till personuppgifter i kvalitetsregister. En sådan möjlighet finns
dessutom inte i dag för kvalitetsuppföljning, vilket var fallet för
direktåtkomst till personuppgifter i kvalitetsregister när bestämmelsen som tillåter detta infördes i patientdatalagen.
Utredningens förslag innebär därför inte att en befintlig möjlighet till direktåtkomst påverkas, och kan därmed inte heller anses
innebära en försämring för de uppgiftslämnande vårdinstanserna och
omsorgsgivarna.

17.12 Bevarande och gallring
Utredningens förslag: Av fullmäktiges beslut om kvalitetsuppföljning ska det framgå bl.a. 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 den perioden löpt ut.

17.12.1 Principen om lagringsminimering och nationella
bestämmelser om lagringstider
Principen om lagringsminimering är grundläggande vid all behandling av personuppgifter. Det slås fast i artikel 5.1 e i dataskyddsför-
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ordningen. Av bestämmelsen framgår att personuppgifter inte får
förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade
under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka
personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under
längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behandlas
för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen. Detta gäller under förutsättning
att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs
enligt dataskyddsförordningen genomförs för att säkerställa den
registrerades rättigheter och friheter.
Utredningen har i tidigare avsnitt bedömt att behandling av
personuppgifter för kvalitetsuppföljning i de flesta fall bygger på att
det utgör en sådan arbetsuppgift av allmänt intresse som avses i
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Vid behandling av personuppgifter med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen ska
grunden närmare fastställas i enlighet med unionsrätten eller en
medlemsstats nationella rätt (artikel 6.3 i dataskyddsförordningen).48 Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga
grunden eller, i fråga om behandling enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, ska vara nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Den rättsliga grunden kan innehålla särskilda bestämmelser för
att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Hit hör bl.a. de allmänna villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling och lagringstid för personuppgifterna i fråga. Medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av
allmänt intresse och vara proportionellt mot det legitima mål som
eftersträvas (artikel 6.3 i dataskyddsförordningen).
När lagstiftaren fastställer den rättsliga grunden i nationell rätt –
i detta fall inför bestämmelser om kvalitetsuppföljning – får det alltså
förenas med särskilda bestämmelser om lagringstider. Att införa särskilda nationella gallringsbestämmelser för att fastställa lagringstiden för personuppgifterna är enligt utredningen en sådan särskild

48

I vissa fall kan behandlingen möjligen även bygga på den rättsliga grunden i artikel 6.1 c, dvs.
att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättsliga förpliktelse. Också i de fallen gäller
vad som stagas i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen.
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bestämmelse som lagstiftaren kan införa för att anpassa tillämpningen av dataskyddsförordningen.
17.12.2 Nationella bestämmelser om bevarande och gallring
Svenska myndigheter, kommunala företag och vissa andra organ är
enligt arkivlagen (1990:782) skyldiga att bevara sina allmänna handlingar. Myndighetens arkiv bildas av allmänna handlingar från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 §
tryckfrihetsförordningen49 och som myndigheten beslutar ska tas
om hand för arkivering. Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så
att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av
information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens
behov (3 § arkivlagen).
I förarbetena till dataskyddslagen har regeringen uttalat att det
står klart att behandling av personuppgifter som utförs för att uppfylla de krav som ställs i arkivlagen och anslutande föreskrifter måste
anses ske för arkivändamål av allmänt intresse. Den behandling av
personuppgifter som myndigheter och andra utför när de i enlighet
med föreskrifter om arkiv arkiverar sina handlingar utgör således en
vidarebehandling som sker för arkivändamål av allmänt intresse. Behandlingen i arkiv ska enligt artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen
inte anses som oförenlig med de ursprungliga ändamålen. Det krävs
då inte någon annan rättslig grund än den med stöd av vilken insamlingen av personuppgifter medgavs (skäl 50 till dataskyddsförordningen).50
Utgångspunkten enligt arkivlagen är att allmänna handlingar ska
bevaras för framtiden (detta kallas ibland evig bevarandetid). Av 10 §
arkivlagen följer dock att allmänna handlingar får gallras. Med gallring
avses att handlingar sorteras ut och förstörs. Vid gallring från upptagningar för automatisk databehandling raderas information från det
49

2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen anger att en minnesanteckning som har gjorts hos en
myndighet och som inte har expedierats inte heller efter den tidpunkt då den enligt 2 kap. 10 §
tryckfrihetsförordningen är att anse som upprättad ska anses som allmän handling hos myndigheten. Minnesanteckningen anses dock som upprättad om den har tagits om hand för arkivering. Utkast eller koncept till en myndighets beslut eller skrivelse och andra därmed jämställda handlingar som inte har expedierats anses inte som allmänna. Handlingen anses dock
vara allmän om den tas om hand för arkivering.
50
Prop. 2017/18:105 s. 110 f.
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fysiska underlaget. Att föreskriven gallring sker är viktigt både av
integritetsskäl och av ekonomiska skäl. Gallring på den statliga sidan
sker med stöd av föreskrifter eller särskilda beslut av Riksarkivet.
Gallringsföreskrifter för kommunala eller regionala myndigheter
meddelas i allmänhet av kommunerna eller regionerna själva.51
I förarbetena till arkivlagen anges att gallringen utgör en praktisk
nödvändighet. Utan den skulle arkivmaterialet växa i en omfattning
som vore ohanterlig, utan att det skulle medföra några fördelar från
insyns- eller informationssynpunkt. Tvärtom skulle arkiven bli mer
svårhanterliga. Gallringen syftar till att arkiven inte ska tyngas av
handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, som bara utgör
en dubblering av information som bättre kan sökas i ett annat arkiv
eller som har ett informationsvärde som är markant begränsat i
tiden. Vid gallring ska alltid beaktas att arkiven utgör en del av
kulturarvet. Det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose de
ändamål som anges i 3 § tredje stycket arkivlagen. Även efter en
genomförd gallring måste arkiven kunna tillgodose rätten att ta del
av allmänna handlingar, rättskipningens och förvaltningens behov
och forskningens behov.52
Det är den arkivbildande myndigheten som verkställer föreskriven gallring i arkivet (6 § arkivlagen). Av 8 § andra stycket arkivlagen framgår att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen
och regionstyrelsen i regionen, om inte kommunfullmäktige eller
regionfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till
arkivmyndighet.
Huvudregeln är alltså att allmänna handlingar ska bevaras i myndigheternas arkiv med en evig bevarandetid. Gallring får dock under
vissa förutsättningar ske. Avvikande gallringsbestämmelser i lag eller
förordning tar över arkivlagens regler om bevarande och gallring
(10 § tredje stycket arkivlagen). Särskilda gallringsregler finns t.ex. i
de registerlagar som reglerar personregister på integritetskänsliga
områden.

51
52

Catharina Adlercreutz, lagkommentar till § 10 arkivlagen, JUNO version: 2B.
Prop. 1989/90:72 s. 42.
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17.12.3 Fullmäktige ska besluta om lagringsperioden
Enligt utredningens förslag ska det ankomma på fullmäktige att i
samband med beslut om kvalitetsuppföljning ange den lagringsperiod som kommer att behövas för den beslutade kvalitetsuppföljningen (se ovan i avsnitt 17.3.3 som beskriver beslutets innehåll).
Utredningen anser att detta går i linje med artikel 6.3 i dataskyddsförordningen om att lagringstider kan anges i den nationella rätten.
Genom att således överlämna åt fullmäktige att besluta om lagringstiden fastställs lagringstiden i den nationella rätten.
17.12.4 Personuppgifterna ska gallras när den lagringsperiod
som fullmäktige angett i beslutet har löpt ut
Fråga uppkommer då hur länge de insamlade personuppgifter bör få
bevaras för den beslutade kvalitetsuppföljningen. För att fastställa
lagringsperiod krävs en lämplig avvägning mellan intressena av å ena
sidan dataskydd och integritet och å andra sidan rätten att ta del av
allmänna handlingar. Principen om lagringsminimering medför att
personuppgifter inte ska lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Detta
syftar till att skydda de registrerades personliga integritet. Samtidigt
tillåter dataskyddsförordningen en förlängd bevarandetid för handlingar som behöver sparas för arkivändamål av allmänt intresse,
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistik. För
svenskt vidkommande ska även beaktas handlingsoffentligheten och
dess utgångspunkt om allmänna handlingars bevarande, som syftar
till att tillgodose allmänhetens intresse av insyn i myndigheternas
verksamhet. Gallring får ske, bl.a. av praktiska och ekonomiska skäl,
eftersom det inte blir praktiskt hanterbart med alltför stora samlingar i myndigheters arkiv. Även integritetsskäl talar mot att i onödan låta handlingar med känsliga personuppgifter bevaras i arkiven.
Gallringen får dock inte ske på sådant sätt att man inte längre kan
tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, rättskipningens
och förvaltningens behov och forskningens behov.
Det kan vara relevant att göra jämförelser med bestämmelser om
gallring och bevarandetider i registerförfattningar inom vård och
omsorg, eftersom personuppgifterna för kvalitetsuppföljningen hämtas från sådan verksamhet. Inom hälso- och sjukvården gäller som
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huvudregel att en journalhandling ska bevaras minst tio år efter det
att den sista uppgiften fördes in i handlingen (3 kap. 17 § PDL). Som
motiv till att förlänga den lagstadgade bevarandetiden för patientjournaler från tre till tio år angav regeringen bl.a. patientsäkerhetsskäl samt vikten av att ha tillgång till uppgifter ur journalhandlingar
för forskning, uppföljning och utvärdering.53 I de gallringsråd som
ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner och Riksarkivet rekommenderas en evig bevarandetid för patientjournaler. Detta bl.a. för
att säkerställa att journalen ska ﬁnnas kvar under patientens livstid
och därefter kunna stå till forskningens förfogande.54 I praktiken har
de flesta regioner meddelat föreskrifter om evig bevarandetid för
patientjournaler.
Någon motsvarande bestämmelse om kortaste bevarandetid finns
inte för omsorgsdokumentation inom socialtjänsten. Det finns dock
regler om att anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos
socialnämnden som tillhör en sådan sammanställning av uppgifter
som avses i SoLPUL ska gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten (12 kap. 1 § SoL och 21 c § LSS).55
Även de särskilda gallringsregler som gäller för kvalitetsregister
kan vara av visst intresse. Av 7 kap. 10 § patientdatalagen framgår att
huvudregeln är att personuppgifter i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister ska gallras när de inte längre behövs för det ändamål
som anges i 7 kap. 4 § patientdatalagen. Regeringen ansåg inte att
evig bevarandetid var en tillfredställande lösning för personuppgifter
i kvalitetsregister. En motsatt utgångspunkt skulle enligt regeringens
uppfattning i stället gälla, dvs. att personuppgifterna ska gallras då de
inte längre behövs för det primära ändamålet med ifrågavarande kvalitetsregister, att systematiskt och fortlöpande säkra och utveckla
hälso- och sjukvårdens kvalitet. Även i kvalitetsregister som förs
fortlöpande och fylls på med nya personuppgifter, ska gallring regelbundet ske av äldre uppgifter så snart de inte längre behövs för
verksamheten. Regeringen menade att detta balanserar önskemålet
om att skydda den registrerades integritet mot behovet av att kunna
genomföra långsiktig uppföljning.56
53

Prop. 2007/08:126 s. 98 f.
Bevara eller gallra, nr 6: Patientjournaler och övrig vårddokumentation, Sveriges kommuner
och Regioners och Riksarkivets gallringsråd 2014-12-04 s. 14.
55
Som redogjorts för i avsnitt 16.18.2 finns det bestämmelser för enskilda omsorgsgivare om
en bevarandetid på två år för anteckningar och andra uppgifter i en personakt som tillhör sådan
sammanställning av uppgifter som avses i SoLPUL (7 kap. 1 § SoL respektive 23 c § LSS).
56
Prop. 2007/08:126 s. 193 f.
54
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Det anges i 7 kap. 10 § patientdatalagen om kvalitetsregister att det
är just personuppgifterna som ska gallras. Av förarbetena till den bestämmelsen framgår att gallring kan ske genom att personuppgifterna
avidentifieras. Regeringen uttalade att det räcker att personuppgifterna
i fråga avidentifieras så att de inte längre direkt eller indirekt kan knytas
till den registrerade, för att uppfylla lagens krav. Handlar det om
kodade uppgifter, kan det därmed räcka med att kodnyckeln förstörs
förutsatt att bakvägsidentifiering därefter inte är möjlig. Det räcker
normalt inte att bara gallra bort personnummer och namn. Ofta går
det att via uppgifter såsom operationsdatum, kön, ålder, opererande
klinik och liknande uppgifter härleda uppgifter till en viss patient.
Detta ska alltså inte vara möjligt efter avidentifiering.57
Kvalitetsuppföljning med personuppgifter från flera vårdinstanser eller omsorgsgivare är ett redskap som regioner och kommuner
kan använda, momentant eller under en viss förutbestämd tid, i syfte
att följa upp och utveckla de verksamheter de ansvarar för. Personuppgifterna för kvalitetsuppföljningen kommer att hämtas från
vård- och omsorgsdokumentation, bl.a. journaler och personakter,
där de ska bevaras under föreskriven tid. Dessutom ska fullmäktige
i beslutet om kvalitetsuppföljning ange från vilka vårdinstanser och
omsorgsgivare som personuppgifter kommer att samlas in. Därmed
är allmänhetens insynsintresse tillräckligt tillgodosett.
Själva kvalitetsuppföljningen är enligt utredningens bedömning
av temporär betydelse. Själva konstruktionen i den föreslagna lagen
bygger på att en kvalitetsuppföljning, av integritetsskyddsskäl, får
bedrivas med personuppgifter endast under en viss, förutsedd period
som regionen eller kommunen själv får bestämma. Utredningen
anser inte att det finns starka skäl för att bevara de handlingar som
ingår i kvalitetsuppföljningen i efterhand när kvalitetsuppföljningen
har avslutats. I vart fall ser utredningen ingen anledning att bevara
själva personuppgifterna för arkivering. Personuppgifterna får ju
enligt den föreslagna lagen inte behandlas för annat än den beslutade
kvalitetsuppföljningen, regionens eller kommunens framställning av
statistik och fullgörandet av föreskriven uppgiftsskyldighet. Därmed bör det av integritetsskyddsskäl föreskrivas att personuppgifterna ska gallras när den lagringsperiod som fullmäktige bestämt har
löpt ut. Det ankommer på den myndighet som förvarar person57
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uppgifterna, dvs. den personuppgiftsansvarige enligt fullmäktiges
beslut, att verkställa den föreskrivna gallringen (6 § arkivlagen).
Utredningen anser inte att det är lämpligt att i den föreslagna
lagen ge någon närmare riktlinje om kortaste eller längsta tillåtna
bevarandetid utan detta får ankomma på fullmäktige att besluta om.
Fullmäktige har att beakta dataskyddsförordningens princip om lagringsminimering och göra en bedömning av hur länge lagring av personuppgifterna behövs för den beslutade kvalitetsuppföljningen.
Det viktiga är att perioden är väl avgränsad och proportionerlig
utifrån det angivna ändamålet. Evig bevarandetid är inte tillåten.
Tanken är dock inte att fullmäktige ska behöva fatta ett nytt beslut
om kvalitetsuppföljning varje år för exempelvis en årligt återkommande kvalitetsuppföljning som ska pågå löpande de kommande tio
åren. I ett sådant fall kan man tänka sig att fullmäktige uppskattar
lagringstiden till tio år för dessa uppgifter. Det finns också, som
utredningen angett i avsnitt 17.3.4, möjlighet för fullmäktige att vid
behov ändra ett tidigare fattat beslut och förlänga eller förkorta den
period under vilken uppgifterna kommer att lagras.
Det ska observeras att det är personuppgifterna som ska gallras när
den period för vilket beslutet om kvalitetsuppföljning gäller har löpt
ut. Det innebär att alla uppgifter som kan användas för att identifiera
de registrerade ska utplånas så att uppgifterna är fullt ut avidentifierade. Annars handlar det fortfarande om personuppgifter i dataskyddsförordningens mening.
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Följdändringar i patientdatalagen

18.1

Inledning

Utredningen har i avsnitt 15.5.3 och 15.5.4 föreslagit att patientdatalagen (2008:355) (PDL) och lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten ska innehålla upplysning om att
det i den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning finns ytterligare bestämmelser om behandling av personuppgifter. Det finns enligt utredningens mening anledning att införa ytterligare några upplysningar i
patientdatalagen. Den föreslagna lagen medför också att vissa andra
följdändringar behöver göras i patientdatalagen.

18.2

Även annat elektroniskt utlämnande
än direktåtkomst ska omfattas

Utredningens förslag: Vissa bestämmelser i patientdatalagen
som gäller direktåtkomst ändras så att de även gäller tillgång
genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst.
Utredningen har i avsnitt 16.3 bedömt att den föreslagna regleringen
bör tillåta att vård- och omsorgsdokumentation görs åtkomlig över
vård- och omsorgsgivargränser även genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Enligt utredningens bedömning medför
detta att vissa bestämmelser i patientdatalagen bör ändras för konsekvensens skull. Utredningen redogör nedan för de bestämmelser
som utredningen anser bör ändras.
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Upplysningsbestämmelsen i 3 kap. 1 §

I 3 kap. 1 § patientdatalagen som handlar om att föra patientjournal,
finns i andra stycket en upplysning om att i 6 kap. finns det
bestämmelser om direktåtkomst till andra vårdgivares uppgifter om
patienter genom sammanhållen journalföring. Utredningen föreslår i
avsnitt 15.1.1 att bestämmelserna om sammanhållen journalföring
förs samman med bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i en gemensam lag. Det är därför genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation enligt den definition av
detta som anges i 1 kap. 1 § i lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning som tillgången till
andra vårdgivares uppgifter om patienter sker. Eftersom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innehåller bestämmelser om
tillgång till andra vårdgivares uppgifter om patienter, och bestämmelser om att detta kan ske även genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst, anser utredningen att detta bör framgå av
upplysningsbestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket patientdatalagen.
18.2.2

Vårdgivare får ge en patient tillgång genom annat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst

Enligt 5 kap. 5 § patientdatalagen får en vårdgivare medge en enskild
direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde själv som får
lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som
anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 patientdatalagen. Den
enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till
sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första
meningen patientdatalagen. Denna bestämmelse har kommit till
eftersom det i patientdatalagen anges att vårdgivares behandling av
personuppgifter genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten
endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning (5 kap. 4 §
PDL). Det finns inget motsvarande krav på att tillgång genom annat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst ska regleras i lag eller
förordning för att vara tillåten. Utredningen har i avsnitt 16.13 föreslagit en bestämmelse som ger vård- och omsorgsgivare möjlighet
att medge en patient eller omsorgsmottagare tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till sådana uppgifter
om personen själv som får lämnas ut till honom eller henne och som
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andra vård- och omsorgsgivare får ha tillgång till genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. För att det ska vara
tydligt för vårdgivarna att de kan använda samma tekniska lösning för
patienters tillgång till uppgifter om sig själva enligt 5 kap. 5 § patientdatalagen och enligt de nya bestämmelserna om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation anser utredningen att det av
5 kap. 5 § patientdatalagen bör framgå att vårdgivare kan medge en
enskild tillgång även genom annat elektroniskt utlämnande än
direktåtkomst. Av samma skäl bör bemyndigandet för regeringen i
andra stycket också kompletteras så att det även omfattar föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan annat
elektroniskt utlämnande än direktåtkomst som avses i första stycket.
18.2.3

Information till registrerade enligt 8 kap. 6 §

Den som är personuppgiftsansvarig ska bl.a. lämna information till
den registrerade om vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad
behandling (8 kap. 6 § 6 PDL). Utredningen anser visserligen att
begreppet utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad
behandling får anses ingå i begreppet annat elektroniskt utlämnande,
som nu införs i lagen, och att det förstnämnda därför borde kunna
ersättas med det sistnämnda. Begreppet utlämnande av uppgifter på
medium för automatiserad behandling används dock även i 5 kap. 6 §
patientdatalagen, där det anges att om en personuppgift får lämnas ut,
kan det ske på medium för automatiserad behandling. Det är därför
inte lämpligt att byta ut begreppet utlämnande av uppgifter på
medium för automatiserad behandling i den aktuella bestämmelsen.
Bestämmelsen bör därför, av tydlighetsskäl, kompletteras så att även
annat elektroniskt utlämnande anges i den aktuella bestämmelsen.
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Sammanhållen journalföring tas bort
ur patientdatalagen

Utredningens förslag: Bestämmelserna i 6 kap. patientdatalagen
om sammanhållen journalföring upphävs, eftersom de förs över
till den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
De bestämmelser i patientdatalagen som hänvisar till 6 kap.
patientdatalagen eller bestämmelser i 6 kap. patientdatalagen
ändras så att de i stället hänvisar till motsvarande bestämmelse i
den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Definitionen av sammanhållen journalföring upphävs i patientdatalagen.
Utredningen föreslår i avsnitt 15.1.1 att bestämmelserna om sammanhållen journalföring (nuvarande 6 kap. PDL) flyttas från patientdatalagen och tillsammans med bestämmelserna om sammanhållen
omsorgsdokumentation tas in i den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Upplysningsbestämmelsen i 3 kap. 1 § patientdatalagen om att
det i 6 kap. patientdatalagen finns bestämmelser om direktåtkomst
till andra vårdgivares uppgifter om patienter genom sammanhållen
journalföring ska därför ändras så att den anger att bestämmelser om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns i den föreslagna lagen. Eftersom begreppet sammanhållen journalföring inte
längre kommer att användas i patientdatalagen, kan definitionen av
begreppet i 1 kap. 3 § patientdatalagen upphävas.
I patientdatalagen finns två bestämmelser om den enskildes
inställning till personuppgiftsbehandling. I den ena bestämmelsen,
2 kap. 2 § patientdatalagen, anges att behandling av personuppgifter
som är tillåten enligt patientdatalagen får utföras även om den enskilde motsätter sig den, med undantag för de fall som anges i 4 kap.
4 §, 6 kap. och 7 kap. 2 § patientdatalagen eller om något annat
framgår av annan lag eller förordning. Eftersom utredningen föreslår
att 6 kap. patientdatalagen ska upphävas och bestämmelser med
motsvarande innebörd införas i den föreslagna lagen bör hänvisningen till 6 kap. tas bort ur denna bestämmelse i patientdatalagen.
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Den andra bestämmelsen om den enskildes inställning till personuppgiftsbehandling, 2 kap. 3 § patientdatalagen, anger att behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt patientdatalagen
ändå får ske, om den enskilde lämnat ett uttryckligt samtycke till
behandlingen. Det gäller dock inte i de fall som anges i 6 kap. 5 §
patientdatalagen eller om något annat framgår av annan lag eller förordning. Eftersom utredningen föreslår att 6 kap. patientdatalagen
ska upphävas och bestämmelser med motsvarande innebörd införas
i den föreslagna lagen bör hänvisningen till 6 kap. 5 § patientdatalagen tas bort i denna bestämmelse.
I 2 kap. 6 § patientdatalagen, som handlar om vårdgivares personuppgiftsansvar, anges i tredje stycket att det i 6 kap. patientdatalagen
finns särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar. Eftersom utredningen föreslår att 6 kap. patientdatalagen upphävas och bestämmelser med motsvarande innebörd införas i den föreslagna lagen bör
hänvisningen till 6 kap. patientdatalagen ersättas med en hänvisning
till den föreslagna lagen.
I 5 kap. 4 § patientdatalagen anges att utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast i den utsträckning som
anges i lag eller förordning samt att ytterligare bestämmelser om
utlämnande genom direktåtkomst finns bl.a. i 6 kap. patientdatalagen. Även denna bestämmelse bör därför ändras så att den hänvisar
till den föreslagna lagen.
I 8 kap. 6 § patientdatalagen finns en bestämmelse om vilken
information den personuppgiftsansvarige ska lämna till den registrerade. Det anges också att det i 6 kap. 2 § patientdatalagen finns ytterligare bestämmelser om vilken information som ska lämnas i vissa
fall. Även i 8 kap. 7 § patientdatalagen finns en hänvisning som anger
att det i patientdatalagen finns föreskrifter om andra rättigheter för
den enskilde, bland annat i 6 kap. 2 §. Eftersom utredningen föreslår
att 6 kap. 2 § ska ersättas av 2 kap. 3 § i den föreslagna lagen bör
8 kap. 6 och 7 §§ patientdatalagen ändras så att de i stället hänvisar
till 2 kap. 3 § i den föreslagna lagen.
Utredningen vill betona att ändringarna som redogjorts för i detta
avsnitt inte innebär någon materiell ändring av de aktuella bestämmelserna, utan endast är ändringar till följd av att bestämmelserna om
sammanhållen journalföring i patientdatalagen upphävs.
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Bestämmelserna om nationella och regionala
kvalitetsregister flyttas från patientdatalagen

Utredningens förslag: Bestämmelserna i 7 kap. patientdatalagen
om nationella och regionala kvalitetsregister upphävs och förs
över till den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
De bestämmelser i patientdatalagen som hänvisar till 7 kap.
patientdatalagen eller bestämmelser i 7 kap. patientdatalagen ändras så att de i stället hänvisar till motsvarande bestämmelser i den
föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Utredningen föreslår i avsnitt 15.2 att bestämmelserna om nationella
och regionala kvalitetsregister i patientdatalagen (nuvarande 7 kap.
PDL) upphävs och förs in i den föreslagna lagen.
I 2 kap. 2 § patientdatalagen anges att behandling av personuppgifter som är tillåten enligt patientdatalagen får utföras även om
den enskilde motsätter sig den, med undantag för de fall som anges
i 4 kap. 4 §, 6 kap. och 7 kap. 2 § eller om något annat framgår av
annan lag eller förordning. Eftersom utredningen föreslår att 7 kap.
2 § patientdatalagen upphävs och en bestämmelse med motsvarande
innebörd införs i den nya lagen bör hänvisningen till 7 kap. 2 § patientdatalagen tas bort i denna bestämmelse.
I 2 kap. 4 § patientdatalagen finns uppräknat ett antal ändamål för
personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården. Det anges
i bestämmelsens andra stycke att det i 7 kap. 4 och 5 §§ patientdatalagen finns särskilda bestämmelser om ändamålen med behandling
av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister. Eftersom utredningen föreslår att dessa två bestämmelser ska upphävas
och flyttas till den nya lagen bör 2 kap. 4 § patientdatalagen ändras
så att den i stället hänvisar till bestämmelserna i den nya lagen.
I 2 kap. 6 § patientdatalagen, som handlar om vårdgivares personuppgiftsansvar, anges i tredje stycket att det i 7 kap. patientdatalagen
finns särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar. Eftersom
utredningen föreslår att 7 kap. patientdatalagen ska upphävas och
bestämmelser med motsvarande innebörd införas i den nya lagen ska
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hänvisningen till 7 kap. patientdatalagen ersättas med en hänvisning
till den nya lagen.
I 5 kap. 4 § patientdatalagen anges att utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast i den utsträckning som
anges i lag eller förordning samt att ytterligare bestämmelser om utlämnande genom direktåtkomst finns bland annat i 7 kap. 9 §. Eftersom utredningen föreslår att 7 kap. 9 § ska flyttas till den nya lagen
ska 5 kap. 4 § i patientdatalagen ändras så att den i stället hänvisar till
bestämmelsen i den nya lagen.
I 8 kap. 6 § patientdatalagen finns en bestämmelse om vilken
information den personuppgiftsansvarige ska lämna till den registrerade. Det anges också att det i 7 kap. 3 § patientdatalagen finns ytterligare bestämmelser om vilken information som ska lämnas i vissa
fall. Även i 8 kap. 7 § patientdatalagen finns en hänvisning som anger
att det i patientdatalagen finns föreskrifter om andra rättigheter för
den enskilde, bl.a. i 7 kap. 3 § patientdatalagen. Eftersom utredningen föreslår att denna bestämmelse ska upphävas och ersättas av
en bestämmelse i den nya lagen bör 8 kap. 6 och 7 §§ i patientdatalagen ändras så att de i stället hänvisar till den nya lagen.
Utredningen vill betona att ändringarna som redogjorts för i
detta avsnitt inte ska innebära någon materiell ändring av de aktuella
bestämmelserna1, utan endast är ändringar till följd av att bestämmelserna om kvalitetsregister i patientdatalagen upphävs.

18.5

Bestämmelser om kvalitetsuppföljning införs

Utredningens förslag: Patientdatalagen ska innehålla en upplysning om att det i den föreslagna lagen om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning finns
bestämmelser om vilken information som ska lämnas till den
enskilde i vissa fall och föreskrifter om andra rättigheter för den
enskilde.

1

Med undantag av att utredningen föreslår att samordningsnummer läggs till som en kategori
av personuppgifter som under vissa förutsättningar får behandlas i kvalitetsregister, se motivering i avsnitt 15.2.1.
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I 8 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen hänvisas till bestämmelser
i patientdatalagen som föreskriver att information ska lämnas till den
registrerade i vissa fall. Bestämmelsen hänvisar bl.a. till 7 kap. 3 §
patientdatalagen som föreskriver att den enskilde ska få viss information innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister. Utredningen föreslår i avsnitt 17.6 en bestämmelse
med liknande innebörd för kvalitetsuppföljning. Av tydlighetsskäl
anser därför utredningen att 8 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen
även bör upplysa om att det i den föreslagna lagen finns särskilda
bestämmelser om att information ska lämnas i vissa fall.
I 8 kap. 7 § patientdatalagen anges att det i patientdatalagen finns
föreskrifter om andra rättigheter för den enskilde i ett antal bestämmelser, bl.a. i 7 kap. 2 och 3 §§ patientdatalagen. Dessa bestämmelser
innebär att en enskild har rätt att inte bli registrerad i ett nationellt
eller regionalt kvalitetsregister och att den enskilde ska informeras
innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister. Utredningen föreslår i avsnitt 17.5 och 17.6 bestämmelser med liknande innebörd för kvalitetsuppföljning. Utredningen
anser därför, av tydlighetsskäl, att 8 kap. 7 § patientdatalagen även
bör upplysa om att det i den föreslagna lagen finns föreskrifter om
andra rättigheter för den enskilde.
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Sekretess och tystnadsplikt
vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning

19.1

Bestämmelser som bryter sekretessen mellan
vård- och omsorgsgivare vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation

Utredningens förslag: Offentlighets- och sekretesslagen ändras
på så sätt att hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen inte hindrar att uppgift lämnas
till en vård- eller omsorgsgivare som är en myndighet eller till en
enskild (privat) vård- eller omsorgsgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
I offentlighets- och sekretesslagen införs en ny bestämmelse
med innebörden att socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen inte hindrar att uppgift lämnas
till en vård- eller omsorgsgivare som är en myndighet eller till en
enskild (privat) vård- eller omsorgsgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Utredningens bedömning: Någon särreglering behövs inte för
de privata vård- och omsorgsgivarna.
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Behovet av sekretessbrytande bestämmelser

Uppgifter inom offentligt bedriven hälso- och sjukvård och socialtjänst omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
Inom hälso- och sjukvården gäller som huvudregel sekretess för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Sekretess
gäller alltså med ett omvänt skaderekvisit, dvs. det finns en presumtion för att uppgifterna inte ska lämnas ut. Detsamma gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden inom socialtjänst och därmed jämställd verksamhet (26 kap. 1 § OSL).
Sekretess gäller som huvudregel både i förhållande till enskilda och
andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Sekretess kan även gälla inom
mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet, när dessa är att
betrakta som självständiga i förhållande till varandra (8 kap. 2 § OSL).
Om en myndighet eller en enskild begär att en allmän handling
som innehåller en uppgift som skyddas av sekretess ska lämnas ut,
ska begäran prövas av den myndighet som förvarar handlingen
(2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen). Vid ett omvänt skaderekvisit
är, som anges ovan, sekretess huvudregel. Enligt förarbetena till den
tidigare sekretesslagen (1980:100) har den som ska tillämpa ett omvänt skaderekvisit i praktiken ett begränsat utrymme för sin bedömning.1 För att kunna bedöma om en uppgift omfattas av sekretess vid
tillämpningen av ett omvänt skaderekvisit måste hänsyn tas till
samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Många gånger måste
handläggaren ta reda på mottagarens identitet och avsikter för att
kunna avgöra om uppgifterna ska lämnas ut.
Utredningen föreslår en reglering som möjliggör för vård- och omsorgsgivare att ha åtkomst, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter som behandlas av andra vårdeller omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den föreslagna regleringen möjliggör vård- och omsorgsgivarnas behandling av personuppgifter genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation, men har inte någon sekretessbrytande
effekt i sig. Som beskrivits i det föregående kommer tillgängliggörandet av uppgifter om patienter och omsorgsmottagare genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation att ske i två steg
1

Prop. 1979/80:2 del A s. 82, SOU 2003:99 s. 132.
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(se avsnitt 16.5 respektive 16.6 och 16.7). I det första steget har
patienten eller omsorgsmottagaren möjlighet att motsätta sig tillgängliggörande genom att spärra uppgifterna. Om uppgifterna inte spärras
utan är tillgängliga för andra vård- eller omsorgsgivare, kan en vårdeller omsorgsgivare i ett senare skede, steg två, efter patientens eller
omsorgsmottagarens informerade samtycke, ta del av uppgifterna.
Uppgifterna anses utlämnade respektive inkomna i tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens mening redan vid det
första steget, om uppgifterna utan att spärras tillförs ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som bygger på
direktåtkomst.
Utan någon särskild reglering innebär de ovan redovisade huvudreglerna om sekretessprövning och sekretessgränser mellan och inom
myndigheter och i förhållande till privat verksamhet att den myndighet som förvarar en allmän handling med en uppgift som ingår i
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, i det här fallet den
vård- eller omsorgsmyndighet som gjort uppgiften tillgänglig, ska
göra en sekretessprövning i varje enskilt fall om någon av de andra
anslutna vård- eller omsorgsgivarna önskar ta del av uppgiften. Myndigheten ska vid en sådan s.k. skade- och menprövning bedöma om
uppgiften kan hänföras till en enskild och om det innebär skada och
men för den enskilde eller dennes närstående om uppgiften lämnas ut.
Vid denna prövning ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet
beaktas, såsom mottagarens identitet och avsikter. Om prövningen
resulterar i slutsatsen att den uppgift som begärs ut omfattas av sekretess, får uppgiften inte lämnas ut.
Sekretessbestämmelserna i 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen innebär alltså att den myndighet som förvarar
en uppgift ska göra en sekretessprövning i det enskilda fallet vid varje
begäran om att uppgiften ska lämnas ut. De föreslagna reglerna om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation genom direktåtkomst förutsätter dock rutinmässigt och i vissa fall omfattande utlämnande av uppgifter från de vård- och omsorgsgivare som samarbetar
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Direktåtkomst innebär att den utlämnande vård- eller omsorgsgivaren inte
det enskilda fallet har kontroll över vilken eller vilka andra vård- eller
omsorgsgivare som tar del av ospärrade uppgifter och för vilket
ändamål det sker i. Kravet på sekretessprövning i varje enskilt fall
utgör således ett hinder mot sammanhållen vård- och omsorgs-
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dokumentation som bygger på direktåtkomst. För att systemet ska
fungera som avsett krävs sekretessbrytande bestämmelser som
bryter igenom sekretesskyddet hos myndigheter och tystnadsplikten hos privata vård- och omsorgsgivare.
19.1.2

Sekretessbrytande bestämmelse vid sammanhållen
journalföring

I samband med att reglerna om sammanhållen journalföring i 6 kap.
patientdatalagen infördes, infördes en sekretessbrytande bestämmelse i dåvarande sekretesslagen. Enligt bestämmelsen, nuvarande
25 kap. 11 § 3 offentlighets- och sekretesslagen, hindrar inte hälsooch sjukvårdssekretess i 25 kap. 1 § samma lag att uppgift lämnas till
en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet eller till en privat vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen. Regleringen innebär att den enda prövning som en vårdgivare behöver göra
innan denne gör uppgifter om en patient tillgänglig för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring, är om den förutsättning
som anges i patientdatalagen är uppfylld, dvs. att patienten inte motsätter sig att så sker.2
Utredningen föreslår att reglerna om sammanhållen journalföring tas in i den föreslagna lagen, och fortsatt tillämpas på samma
sätt som i dag. På samma sätt bör den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen gälla även fortsättningsvis när uppgift lämnas till en hälso- och sjukvårdsmyndighet eller till en privat vårdgivare enligt vad som föreslås om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Frågan är om motsvarande sekretessbrytande bestämmelse bör
gälla för de omsorgsgivare som ska lämna ut uppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt om den sekretessbrytande regeln vid sammanhållen journalföring ska ändras så att den
gäller även för utlämnande till omsorgsgivare genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.

2

Prop. 2007/08:126 s 128.
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Finns det någon tillämplig sekretessbrytande
bestämmelse?

Som huvudregel gäller alltså sekretess även mellan myndigheter
(8 kap. 1 § OSL). Det har dock ansetts att sekretessregleringen inte
bör hindra myndigheterna från att utväxla uppgifter i de fall intresset
av att uppgifterna lämnas ut bör ha företräde framför det intresse
som sekretessen ska skydda. Därför har ett antal sekretessbrytande
bestämmelser och undantag från sekretessen införts i offentlighetsoch sekretesslagen. När en ny sekretessbrytande bestämmelse är
under övervägande bör man alltid undersöka om det redan finns en
tillämplig sekretessbrytande bestämmelse.
I 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns vissa generella
sekretessbrytande regler. Även om sekretess gäller för en viss uppgift enligt någon annan bestämmelse i lagen får den ändå lämnas ut
om någon av bestämmelserna i 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen är tillämplig. Till exempel hindrar inte sekretess att en uppgift
lämnas till en annan enskild eller till en myndighet om den enskilde
samtycker till det (10 kap. 1 § OSL) eller om det är nödvändigt för
att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet
(10 kap. 2 § OSL). Båda dessa bestämmelser skulle kunna vara
tillämpliga i de situationer som är aktuella här. Det kan dock konstateras att båda bestämmelserna kräver någon form av prövning i
det enskilda fallet, vilket inte är ändamålsenligt vid det omfattande
och rutinmässiga utlämnade av uppgifter som det kan bli fråga om
vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation genom direktåtkomst. Som ovan nämns måste sekretessprövningen göras redan i
steg ett, när vård- eller omsorgsgivaren gör uppgiften tillgänglig för
andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om uppgiften då blir tekniskt tillgänglig för
andra vård- och omsorgsgivare i systemet. Det val som patienten
eller omsorgsmottagaren gör när han eller hon väljer att inte spärra
uppgifterna från tillgängliggörande motsvarar inte det samtycke som
krävs för att efterge sekretessen enligt 10 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen. Det samtycke från patienten eller omsorgsmottagaren som enligt den föreslagna regleringen ska krävas för att uppgiften i steg två ska lämnas ut till annan vård- eller omsorgsgivare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation har ingen
sådan sekretessbrytande verkan som avses i 10 kap. 1 § offentlighets-
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och sekretesslagen, eftersom uppgiften i detta skede redan anses
utlämnad i steg ett. När det gäller utlämnande med stöd av 10 kap. 2 §
offentlighet- och sekretesslagen kan det konstateras att tillgängliggörandet av uppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i de flesta fall inte torde vara nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.
Enligt den s.k. generalklausulen i 10 kap. 27 § offentlighets- och
sekretesslagen får, utöver vad som följer av vissa angivna bestämmelser i kapitlet, sekretessbelagd uppgift lämnas till myndighet om
det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde
framför det intresse som sekretessen ska skydda. Bestämmelsen
gäller dock inte vid sekretess enligt bl.a. 25 kap. 1 § eller 26 kap. 1 §,
vilket det ju är fråga om i nu aktuella fall. Inte heller denna bestämmelse kan tillämpas för att bryta sekretessen vid utlämnande genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
När det gäller utlämnande med direktåtkomst av uppgifter från
en vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation krävs det en bestämmelse som bryter sekretessen för uppgifter
om samtliga patienter som omfattas av den föreslagna lagstiftningen
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, samt i förhållande till både allmänna och privata vård- och omsorgsgivare. I 25 kap.
11–14 och 17 c § offentlighets- och sekretesslagen finns särskilda
bestämmelser som bryter hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap.
1 § samma lag. Enligt 25 kap. 11 § 1 och 2 samma lag hindrar inte
sjukvårdssekretessen att uppgift lämnas från en myndighet som
bedriver hälso- och sjukvård i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun eller från en myndighet som bedriver hälsooch sjukvård i en region till en annan sådan myndighet i samma region.
Bestämmelserna gäller endast utlämnande till en annan hälso- och
sjukvårdsmyndighet, och kan därför inte tillämpas vid utlämnande till
allmänna eller privata omsorgsgivare. I 25 kap. 11 § 3 finns den ovan
nämnda sekretessbrytande bestämmelsen som gäller vid sammanhållen journalföring. Den gäller som nämnts endast vid utlämnande
till annan offentlig eller privat vårdgivare samt om förutsättningarna
enligt 6 kap. patientdatalagen är uppfyllda.
I 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns ytterligare sekretessbrytande bestämmelser som skulle kunna vara aktuella. Enligt
25 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen hindrar inte hälso- och
sjukvårdssekretessen att en uppgift om en enskild eller närstående
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till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till
en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne inte har fyllt arton år. Vidare följer
av 25 kap. 13 § samma lag att, om den enskilde på grund av sitt
hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att en uppgift
lämnas ut, hindrar sekretess inte att en uppgift om honom eller henne
som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg,
behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och
sjukvården till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller
inom socialtjänsten eller till en privat vårdgivare eller en privat verksamhet på socialtjänstens område. De båda bestämmelserna har dock
alltför begränsade tillämpningsområden för att kunna ligga till grund
för utlämnande av uppgifter från vårdgivare till offentliga och privata
vård- och omsorgsgivare genom direktåtkomst via sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.
För att möjliggöra utlämnande med direktåtkomst från en omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
krävs en bestämmelse som bryter sekretessen för uppgift om omsorgsmottagare vid utlämnande till såväl offentliga som privata vårdoch omsorgsgivare. Bestämmelser som bryter socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen finns i 26 kap.
8–10 §§. Den bestämmelse som skulle kunna vara tillämplig vid
utlämnande av uppgifter är 26 kap. 9 § samma lag. Bestämmelsen
innebär att socialtjänstsekretessen inte hindrar att uppgift om en
enskild eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet
inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den
enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne inte
har fyllt arton år. Även denna bestämmelse har ett för begränsat
tillämpningsområde för att ligga till grund för utlämnande av uppgifter från omsorgsgivare genom direktåtkomst via sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att varken de ovan nämnda
sekretessbrytande bestämmelserna eller någon annan sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen kan tillämpas på det generella och rutinmässiga sätt som krävs för utlämnande
av uppgifter genom direktåtkomst via sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
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Är det lämpligt med sekretessgenombrott?

Som framgått av avsnitt 12.2 och 13.2 har vård- och omsorgsgivare
behov av att på ett smidigt sätt kunna ta del av vård- och omsorgsdokumentation om patienter eller omsorgsmottagare hos andra vårdoch omsorgsgivare. Syftet med den föreslagna lagen är att få till stånd
ett snabbare och enklare utbyte av information mellan vårdgivare och
omsorgsgivare, vilket i sin tur ska leda till bättre vård eller omsorg.
För att ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska fungera som avsett krävs det dock, som konstateras ovan,
lättnader i sekretesskyddet i form av sekretessbrytande bestämmelser.
Det är samtidigt viktigt att patientens eller omsorgsmottagarens
förtroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan upprätthållas. För att patienten eller omsorgsmottagaren ska kunna få
adekvat vård och lämpligt stöd är det viktigt att han eller hon känner
förtroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten och vågar
lämna uppgifter om sin hälsa och andra personliga förhållanden till
myndigheterna. Detta förtroende kan minska om patienten eller
omsorgsmottagaren upplever att skyddet för uppgifterna hotas
genom t.ex. införande av sekretessbrytande bestämmelser. En avvägning mellan behovet av sekretessbrytande bestämmelser och den
risk som sådana bestämmelser kan innebära för den personliga
integriteten måste därför göras.
Vid bedömningen av om det är lämpligt att införa sekretessbrytande bestämmelser som möjliggör sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är det av betydelse vilka andra integritetsstärkande
åtgärder som vidtas och vilket sekretesskydd uppgifterna har hos mottagande vård- och omsorgsgivare. När det gäller integritetsstärkande
åtgärder föreslår utredningen att patienten eller omsorgsmottagaren,
på samma sätt som i dag gäller för en patient vid sammanhållen
journalföring, ska ha möjlighet att spärra uppgifter för tillgänglighet
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Patienten
eller omsorgsmottagaren ska vidare ha kontroll över spridningen av
uppgifterna genom att det ska krävas ett informerat samtycke för att
personal hos vård- eller omsorgsgivare ska få tal del av ospärrade
uppgifter (se avsnitt 16.6 och 16.7). Andra integritetsgarantier som
föreslås är krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll samt
att patienten och omsorgsmottagaren ska ha rätt att få information
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om vilken elektronisk åtkomst som har förekommit (se avsnitt 16.14,
16.15 och 16.17).
När det gäller sekretesskyddet för uppgifterna hos de mottagande
vård- och omsorgsgivarna som är myndigheter kan det konstateras
att, som anges ovan, sekretess gäller med ett omvänt skaderekvisit för
uppgift om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden
inom hälso- och sjukvården (25 kap. 1 § OSL) och för uppgift om
enskilds personliga förhållanden inom socialtjänsten och därmed jämställd verksamhet (26 kap. 1 § OSL). Samma starka sekretess gäller
därmed för uppgifterna både hos den utlämnande och den mottagande
vård- eller omsorgsgivaren som är myndighet (utlämnande från
privata vård- eller omsorgsgivare berörs i avsnitt 19.1.6).
Direktåtkomst kan innebära att uppgifter som den mottagande
myndigheten inte har behov av i sin verksamhet men ändå har potentiell tillgång till inte skyddas av samma starka sekretess som hos den
utlämnande myndigheten eller inte omfattas av någon sekretess alls.
Det har därför ansetts finnas ett behov av en bestämmelse om överföring av sekretess vid direktåtkomst. Av 11 kap. 4 § offentlighetsoch sekretesslagen följer att om en myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling hos en annan
myndighet och en uppgift i denna upptagning är sekretessreglerad,
blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande
myndigheten. Detta gäller dock inte för uppgift som ingår i ett
beslut hos den mottagande myndigheten. Denna bestämmelse om
överföring av sekretess är tillämplig på uppgifter som den mottagande myndigheten har rätt att ha direktåtkomst till och sådan
information som den mottagande myndigheten därutöver rent tekniskt kan få tillgång till vid direktåtkomst. Bestämmelsen ska dock
enligt 11 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen inte tillämpas på
en uppgift där det finns en primär sekretessbestämmelse till skydd
för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Sekretess som är direkt tillämplig hos den mottagande myndigheten har därför företräde framför överförd sekretess, oavsett om den primära sekretessen är starkare eller svagare än
den överförda sekretessen.
I nu aktuella fall gäller alltså primär sekretess med samma styrka
hos de mottagande myndigheterna och de utlämnande myndigheterna. Sekretesskyddet kommer således, oavsett om utlämnandet
sker genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, vara
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detsamma hos såväl de mottagande offentliga vård- och omsorgsgivarna som de utlämnande vård- och omsorgsgivarna. Utredningen
föreslår därutöver att absolut sekretess ska gälla för uppgifterna i
vissa fall (se avsnitt 19.2).
Utredningen gör bedömningen att de föreslagna åtgärderna som
syftar till att stärka patientens eller omsorgsmottagarens personliga
integritet och det existerande sekretesskyddet för uppgifter om enskildas personliga förhållanden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst innebär tillräcklig kompensation för det minskade integritetsskydd som en sekretessbrytande bestämmelse kan innebära. Mot
bakgrund av syftet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, dvs. en enkel och effektiv informationsöverföring mellan
vård- och omsorgsgivare som ska gynna patienter och omsorgsmottagare, menar utredningen att övervägande skäl talar för att införa
sekretessbrytande bestämmelser och ändra existerande reglering för
att möjliggöra utlämnande av uppgifter från vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
19.1.5

Utformningen av en sekretessbrytande bestämmelse

Utlämnande av uppgifter genom direktåtkomst innebär, typiskt sett,
att mottagaren har direkt tillgång till den utlämnande myndighetens
uppgiftssamlingar och kan söka information på egen hand, dock
utan att kunna påverka innehållet. Det brukar också innebära att den
utlämnande myndigheten inte har någon kontroll över vilka uppgifter som mottagaren vid ett visst tillfälle tar del av. För att mottagaren ska kunna söka efter de uppgifter som mottagaren har behov
av, i det här fallet uppgifter om aktuell patient eller omsorgsmottagare, behöver den mottagande vård- eller omsorgsgivaren rent
tekniskt ha möjlighet att ta del av uppgifter i fråga om alla personer
som är aktuella hos den utlämnande vård- eller omsorgsgivaren,
eftersom mottagaren inte i förväg kan veta vilka personer som kan
komma att bli aktuella i ärenden och därför måste ha möjlighet att
söka bland samtliga uppgifter hos utlämnande vård- och omsorgsgivare. Som tidigare nämnts utgör sådan information som en mottagande vård- eller omsorgsgivare rent tekniskt har tillgång till hos
den utlämnande vård- och omsorgsgivaren i samband med direktåtkomst, som huvudregel allmän handling hos den mottagande myn-
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digheten, även om förutsättningarna för att mottagaren ska få
behandla uppgifterna enligt reglerna om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation inte är uppfyllda (se avsnitt 16.5.7). Eftersom samtliga uppgifter som är potentiellt tillgängliga för mottagande vård- och omsorgsgivare genom direktåtkomst typiskt sett
blir allmän handling hos mottagaren, måste en sekretessbrytande
bestämmelse som ska möjliggöra ett uppgiftsutbyte mellan vårdoch omsorgsgivare genom direktåtkomst omfatta alla uppgifter som
den utlämnande myndigheten rent tekniskt gör tillgängliga för den
mottagande myndigheten genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den sekretessbrytande bestämmelsen kan således
inte begränsas till att avse enbart sådana uppgifter som den mottagande vård- eller omsorgsgivaren i ett visst enskilt fall har rätt att
ta del av enligt den föreslagna regleringen om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
Utredningen föreslår inte endast utlämnande genom direktåtkomst, utan även genom annat elektroniskt utlämnande. Vid utlämnande av uppgifter genom annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst sker utlämnandet typiskt sett genom att den mottagande
myndigheten skickar en förfrågan om att få vissa uppgifter, som
besvaras manuellt eller automatiserat av den utlämnande myndigheten. Mottagaren, i det här fallet mottagande vård- och omsorgsgivare, har vid denna form av utlämnande inte möjlighet att själva
söka uppgifter i de utlämnande myndigheternas uppgiftssamlingar.
Sekretessbrytande bestämmelser brukar i sådana fall utformas så att
de avser utlämnande av uppgifter i enskilda fall, t.ex. om vissa särskilda villkor är uppfyllda. I nu aktuellt fall skulle en sekretessbrytande bestämmelse kunna formuleras så att sekretess inte gäller för
en uppgift om den rör en patient eller omsorgsmottagare som får
vård- eller omsorgsgivarens vård eller insatser och uppgifterna kan
antas ha betydelse för vård- eller omsorgsgivarens vård eller insatser.
Detta skulle innebära att kraven för att sekretessen ska brytas motsvarar de förutsättningar som uppställs för att en vård- eller omsorgsgivare ska få behandla personuppgifter genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. På så sätt avgränsas den sekretessbrytande bestämmelsens tillämpningsområde till de uppgifter som
vård- eller omsorgsgivaren behöver i det enskilda fallet.
Som konstateras i avsnitt 6.6 och12.3.2 är det dock inte helt klart
vilken typ av utlämnande som ska anses utgöra direktåtkomst och
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vad som ska anses utgöra annat elektroniskt utlämnande. Det framstår inte som ändamålsenligt med två olika typer av sekretessbrytande bestämmelser, där frågan om det rör sig om direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande är avgörande för vilken sekretessbrytande bestämmelse som är tillämplig. Den sekretessbrytande
bestämmelse som krävs för att bryta sekretessen som gäller för
omsorgsgivare enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
bör därför utformas på samma sätt som den sekretessbrytande
bestämmelse som gäller vid sammanhållen journalföring, som alltså
gäller samtliga uppgifter som mottagaren har teknisk tillgång till
genom sammanhållen journalföring.
Utredningen föreslår därför en sekretessbrytande bestämmelse
som innebär att sekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen inte hindrar att uppgift lämnas till en vård- eller omsorgsgivare som är en myndighet eller till en privat omsorgs- eller
vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation i 2 kap. i den föreslagna lagen. Bestämmelsen
bör placeras i 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen som innehåller
bestämmelser om sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst
och därmed jämställd verksamhet, under rubriken ”sekretessbrytande
bestämmelser”.
När det gäller sekretessbrytande bestämmelser inom sjukvården
finns det som nämnts redan en sekretessbrytande bestämmelse i
25 kap. 11 § 3 offentlighets- och sekretesslagen, som innebär att
sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (hälsooch sjukvårdssekretess) inte hindrar att uppgift lämnas till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i nyss nämnda paragraf
eller till en privat vårdgivare enligt det som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen. Bestämmelsen bör ändras på
så sätt att sekretessen inte hindrar att uppgift lämnas till en vårdeller omsorgsgivare som är en myndighet eller till en privat vårdeller omsorgsgivare enligt det som föreskrivs i 2 kap. i den föreslagna
lagen.
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Utlämnande från privata vård- och omsorgsgivare

Offentlighets- och sekretesslagen gäller bara för myndigheter och för
verksamheter som enligt lagen jämställs med myndigheter, t.ex. s.k.
kommunala företag. Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen gäller således inte för privat hälsooch sjukvård eller privata verksamheter enligt socialtjänstlagen eller
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). För sådan verksamhet finns i stället regler om tystnadsplikt.
För personal inom privat hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt
enligt 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659). Där anges
bl.a. att den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda (privata) hälso- och sjukvården inte obehörigen får röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som
obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. På socialtjänstens område gäller att den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt
bedriven enskild (privat) verksamhet enligt socialtjänstlagen eller
LSS inte obehörigen får röja vad han eller hon fått veta om enskildas
personliga förhållanden (15 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 § LSS).
Tystnadsplikt innebär alltså att uppgifter inte obehörigen får
lämnas ut utanför tystnadspliktsgränsen. När det gäller tolkningen
av obehörighetsrekvisitet anges i förarbetena till bestämmelserna om
tystnadsplikt på hälso- och sjukvårdsområdet att det ter sig naturligt
att söka viss ledning i de skaderekvisit som finns i motsvarande
bestämmelse i den dåvarande sekretesslagens. Enligt förarbetena ska
det därmed vara en nära överensstämmelse mellan tystnadsplikten
för offentliga funktionärer och tystnadsplikten för hälso- och sjukvårdspersonal i privat tjänst.3 Som obehörigt röjande anses inte att
någon fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.
I förarbetena till patientdatalagen konstateras att ståndpunkten är
att den enskilde ska åtnjuta samma skydd för sin personliga integritet vare sig han eller hon får vård av en offentlig eller privat
vårdgivare.4
Vid bedömningen av om tystnadsplikten får brytas kan därför
vägledning hämtas i den offentliga sekretessregleringen. I föregående
3
4

Prop. 1980/81:28 s. 23.
Prop. 2007/08:126 s. 131 f.
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avsnitt föreslår utredningen bestämmelser som bryter sekretessen vid
utlämnande av uppgifter från offentliga vård- och omsorgsgivare till
offentliga och privata vård- och omsorgsgivare, som sker med stöd av
bestämmelserna i den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. De föreslagna sekretessbrytande reglerna
bör således medföra att obehörighetsrekvisiten i 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen, 15 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 § LSS ska tolkas på motsvarande sätt vid utlämnande av uppgifter från privata vårdeller omsorgsgivare. Motsvarande bedömning gjordes vid införandet
av sammanhållen journalföring.5 Någon ändring i dessa lagar behöver
således inte göras för att den som omfattas av de nämnda tystnadspliktsreglerna ska kunna lämna uppgifter i samma utsträckning
som motsvarande personalkategorier inom den offentliga sektorn.

19.2

Sekretess för uppgift om personliga förhållanden
inom socialtjänst vid sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation

Utredningens förslag: Absolut sekretess ska gälla hos en myndighet inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga
förhållanden som gjorts tillgänglig genom direktåtkomst av en
annan omsorgsgivare eller en vårdgivare genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation, om förutsättningarna enligt
reglerna om sådan dokumentation för att myndigheten ska få
behandla uppgiften inte är uppfyllda.
Om sådana förutsättningar finns eller om myndigheten har
behandlat sådana uppgifter enligt nämnda bestämmelser tidigare
gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detta
gäller dock inte om annat följer av 26 kap. 5, 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen.
Den tystnadsplikt som följer av den föreslagna sekretessbestämmelsen ska inskränka rätten att meddela och offentliggöra
uppgifter.
Sekretessen för uppgift i allmän handling ska gälla i högst
sjuttio år.
5

Prop. 2007/08:126 s. 131 f.
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Behovet av en sekretessbestämmelse

Syftet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är att,
med bibehållet integritetsskydd för patienten och omsorgsmottagaren, göra det enklare och smidigare för vård- och- omsorgsgivare
att utbyta information, vilket i sin tur ska leda till bättre vård och
omsorg. Som konstateras i avsnitt 12.3.3-12.3.5 och 13.3.1 innebär
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, där utlämnande
till vård- och omsorgsgivare sker genom direktåtkomst, vissa särskilda integritetsrisker. För att lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning ska få genomslag
och börja tillämpas i större omfattning krävs det att patienterna och
omsorgsmottagarna känner förtroende för och är villiga att omfattas
av de system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
som vård- och omsorgsgivarna upprättar. Utredningen förslår därför
en rad integritetsstärkande regler, se vidare avsnitt 12.3.9 och 13.3.2.
Vissa av dessa regler syftar till att skydda omsorgsmottagarens personliga integritet i förhållande till allmänheten. Ändamålet med
andra regler, såsom förslaget om tilldelning av behörighet och kontroll av åtkomst, är att skydda patientens och omsorgsmottagarens
personliga integritet i förhållande till de vård- och omsorgsgivare
som är anslutna till systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och deras medarbetare.
En av de integritetsstärkande åtgärder som utredningen föreslår
är att omsorgsmottagaren, liksom en patient när det gäller sammanhållen journalföring, ska ha inflytande över spridningen av uppgifter
genom att kunna motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (se avsnitt 16.5).
Uppgifterna ska då spärras. Utredningen föreslår också att omsorgsmottagaren i ett andra steg, när en omsorgsgivare önskar ta del av uppgifter vid ett senare tillfälle, ska kunna neka omsorgsgivaren möjlighet
att ta del av ospärrade uppgifter som en annan vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga genom sammanhållen omsorgsdokumentation (avsnitt 16.7.4). Utöver omsorgsmottagarens samtycke krävs
dessutom att vissa särskilda villkor är uppfyllda för att en omsorgsgivare ska få ta del av uppgifter som en annan vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga, nämligen att uppgifterna rör en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser eller är föremål för en
utredning om att få sådana insatser från omsorgsgivaren samt att
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uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser (se
avsnitt 16.7.2 och 16.7.3). Utredningen förslår alltså en rad begränsande regler för när en omsorgsgivare får ta del av uppgifter om omsorgsmottagaren som gjorts tillgängliga genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
I avsnitt 16.5.7 berörs frågan om vilken betydelse tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens reglering har
för utlämnande av allmänna handlingar vid sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. Sammanfattningsvis kan här sägas att en
ospärrad uppgift som en offentlig vård- eller omsorgsgivare gjort
tillgänglig genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
som huvudregel anses som en förvarad och inkommen allmän handling hos varje ansluten annan offentlig vård- och omsorgsgivare när
systemet bygger på direktåtkomst. Även uppgifter i handlingar som
görs tillgängliga för offentliga vård- och omsorgsgivare av privata
vård- eller omsorgsgivare, blir vid tillgängliggörandet genom direktåtkomst inkomna allmänna handlingar hos alla offentliga vård- och
omsorgsgivare som tekniskt kan bereda sig tillgång till uppgifterna.
En begäran att få ta del av en allmän handling kan därmed göras hos
vilken som helst av de offentliga vård- och omsorgsgivare som är anslutna till ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation genom direktåtkomst. En begäran att få ta del av en allmän
handling ska som huvudregel prövas av den eller de myndigheter hos
vilken begäran görs (2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen). En offentlig vård- eller omsorgsgivare som får en begäran om
utlämnande av en allmän handling som finns hos en annan vård- eller
omsorgsgivare och som vård- eller omsorgsgivaren har getts tillgång
till genom direktåtkomst måste alltså göra en sekretessprövning.
Detsamma gäller om en myndighet får en begäran från en annan
myndighet om att få ospärrade uppgifter som myndigheten förfogar
över (6 kap. 5 § OSL).
Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men
(26 kap. 1 § OSL). Sekretess gäller därmed med ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en presumtion för att uppgifterna inte kan lämnas ut. Som konstateras i avsnitt 16.5.7 är allmänhetens möjligheter att med stöd av tryckfrihetsförordningens regler
ta del av allmänna handlingar hos omsorgsgivarna ytterst begrän-
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sade. Sekretessen är dock inte absolut, vilket innebär att en sekretessprövning måste göras. För att en behörig person hos den omsorgsgivare som fått begäran om utlämnande ska kunna bedöma
sekretessfrågan krävs det att han eller hon tar del av den begärda
handlingen. Detta gäller även i de fall det rör sig om en handling som
en annan vård- eller omsorgsgivare gjort tillgänglig genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation men de särskilda villkor för
behandling som föreslås inte är uppfyllda, t.ex. att uppgifterna inte
rör en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser eller att
omsorgsmottagaren inte lämnat sitt samtycke till behandlingen.
Omsorgsgivaren skulle alltså i sådana fall behöva åsidosätta de särskilda villkor som uppställts i den föreslagna lagen för att skydda den
enskildes integritet och begränsa tillgången till ospärrade uppgifter,
för att kunna ta ställning i sekretessfrågan. Liksom i förarbetena till
patientdatalagen kan det konstateras att en sådan ordning innebär att
omsorgsmottagaren, när han eller hon ska välja mellan att spärra
uppgifterna eller lämna dem ospärrade, i praktiken inte har sådan
kontroll över uppgifterna som förutsätts i den föreslagna lagen, och
att det, om detta inte justeras, kan leda till att förtroendet för systemet rubbas.6
Vid en begäran om utlämnande av allmän handling hos en omsorgsgivare skulle omsorggivaren därför behöva ta del av uppgifter
om omsorgsmottagaren även om den inte är behörig att göra det
enligt de krav som ställs upp i den föreslagna lagen, för att kunna
avgöra om den handling som begärts ut förvaras hos myndigheten
och om sekretess gäller för uppgifterna i den. En sådan ordning
innebär således att syftet med de begränsande villkor som anges i den
föreslagna lagen (se 2 kap. 7 och 9 §§) motverkas och att uppgifterna
kan komma att spridas utanför den begränsade krets som kan antas
ha behov av uppgifterna för att ansvara för eller utföra sina insatser.
En sådan ordning kan, som anges i det föregående, leda till osäkerhet
hos omsorgsmottagarna om de verkligen har kontroll över spridningen av uppgifterna, och i förlängningen ett minskat förtroende
för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Ett sätt att lösa problemet med att omsorgsgivare som egentligen
inte uppfyller kraven för att ta del av handlingen ändå skulle behöva
göra det för att kunna pröva en sekretessfråga är att, liksom vid
sammanhållen journalföring, i offentlighets- och sekretesslagen föra
6

Prop. 2007/08:126 s. 130.
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in en bestämmelse om absolut sekretess hos omsorgsgivaren för
uppgift som en annan vård- eller omsorgsgivare har gjort tillgänglig
för omsorgsgivaren genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En sådan bestämmelse bör kombineras med en regel som
innebär att en omsorgsgivare, i samband med att denne gör uppgifter
om en person tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, även ska införa en
uppgift i systemet om att det finns ospärrade uppgifter om personen
i fråga. Vidare ska vård- och omsorgsgivare kunna ta del av en sådan
uppgift utan att ta del av uppgift om vilken vård- eller omsorgsgivare
som gjort uppgiften tillgänglig eller ta del av övriga uppgifters innehåll (se avsnitt 16.5.7). Motsvarande regel för vårdgivare finns i dag
i 6 kap. 2 § femte stycket patientdatalagen.
Absolut sekretess innebär att uppgifterna inte kan lämnas ut och
att det inte ska göras någon sekretessprövning.7 En sådan sekretessbestämmelse bör i detta sammanhang utformas så att sekretess gäller
hos en omsorgsgivare för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vård- eller omsorgsgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om förutsättningar enligt 2 kap. 7 eller 9 § i den
föreslagna lagen för att omsorggivaren ska få behandla uppgiften inte
är uppfyllda. En sådan bestämmelse skulle, i kombination med reglerna om att vård- och omsorgsgivare ska införa uppgifter om att det
finns ospärrade uppgifter, innebära att om en begäran om utlämnande
av allmän handling som innehåller uppgift om en omsorgsmottagare
görs hos en omsorgsgivare som inte utför eller har utfört någon insats
för omsorgsmottagaren och om det framgår i systemet att det finns
ospärrade uppgifter om omsorgsmottagaren, omsorgsgivaren inte
behöver ta del av uppgifterna för att kunna avgöra sekretessfrågan.
Omsorgsgivaren kan då avslå begäran om utlämnande, eftersom absolut sekretess gäller för uppgifterna. Någon sekretessprövning som
innefattar en granskning av handlingen behöver inte göras. Regleringen har den fördelen att omsorgsgivaren i sådana fall inte behöver ta
del av de närmare uppgifterna om personen för att kunna konstatera
att uppgifterna omfattas av sekretess.
Om förutsättningarna i 2 kap. 7 eller 9 § i den förslagna lagen är
uppfyllda eller omsorgsgivaren har behandlat uppgiften med stöd av
7

Uppgifterna kan dock eventuellt ändå lämnas ut med stöd av en sekretessbrytande bestämmelse.
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dessa bestämmelser tidigare, bör sekretess med ett omvänt skaderekvisit gälla för uppgifterna. Det innebär att, i likhet med socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, sekretess gäller för uppgift om den enskildes personliga förhållanden om det
inte står klart att de kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
19.2.2

Finns det en tillämplig sekretessgrund?

En ny sekretessbestämmelse får bara införas om det finns en tillämplig sekretessgrund i tryckfrihetsförordningen. De s.k. sekretessgrunderna framgår av 2 kap. 2 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Bestämmelsen anger uttömmande vilka intressen som får
skyddas genom att allmänna handlingar hålls hemliga. Den sekretessgrund som skulle kunna vara aktuell i detta sammanhang är den
som anges i punkten 6, som medger begränsning av rätten att ta del
av allmänna handlingar om det krävs med hänsyn till skyddet för
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.
Syftet med att införa absolut sekretess för uppgifter om en
enskilds personliga förhållanden är att säkerställa att en omsorgsgivare inte ska behöva ta del av en uppgift om en omsorgsmottagare
endast för att pröva sekretessfrågan, om inte förutsättningarna för
att ta del av uppgiften är uppfyllda. Avsikten är att öka omsorgsmottagarens inflytande över tillgången till uppgifter om hans eller
hennes personliga förhållanden genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och därmed stärka skyddet av uppgifterna i
förhållande till de vård- och omsorgsgivare som samarbetar i ett
sådant system. En ny sekretessbestämmelse till skydd för den enskildes personliga förhållanden är alltså tillåten genom sekretessgrunden
i 2 kap. 2 § första stycket 6 tryckfrihetsförordningen.
19.2.3

Behövs det en ny sekretessbestämmelse?

I fall som detta, när en ny sekretessbestämmelse övervägs, måste man
ta ställning till om det verkligen behövs en ny sekretessbestämmelse
eller om det skydd för uppgifter man vill åstadkomma redan kan anses
falla under en befintlig sekretessreglering som kan tillämpas.
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Utan den reglering som övervägs gäller sekretess inom socialtjänsten och därmed jämställd verksamhet enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen för uppgift om enskilds personliga förhållanden inom de offentliga omsorgsgivarnas verksamhet. Sekretess
gäller enligt bestämmelsen med ett omvänt skaderekvisit, vilket
innebär en presumtion för att uppgifterna inte ska lämnas ut. En
sekretessprövning måste likväl göras i de fall en allmän handling med
uppgifterna begärs ut, vilket innebär att omsorgsgivaren behöver ta
del av uppgifterna för att kunna göra prövningen. Det innebär att en
eller flera tjänstemän eller någon annan hos omsorggivaren måste ta
del av uppgifterna trots att villkoren för att ta del av uppgifterna i
den föreslagna lagen inte är uppfyllda, vilket innebär en spridning av
uppgifterna utanför den avgränsade krets som anges i lagen. Även
om sekretess med ett omvänt skaderekvisit innebär ett starkt skydd,
uppnås inte syftet att omsorgsgivarana inte ska behöva ta del av
uppgifter enbart för att avgöra sekretessfrågan. För att uppnå detta
syfte krävs absolut sekretess.
I 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser
om absolut sekretess i 3 § om sekretess vid kommunal familjerådgivning och 4 § om sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av personakt i vissa fall. Ingen av dessa bestämmelser är
tillämplig vid utlämnande av uppgift genom direktåtkomst i ett
system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Det finns vidare vissa sekretessbestämmelser som gäller hos alla
myndigheter, t.ex. minimiskyddsreglerna till skydd för enskildas personliga integritet i 21 kap. offentlighets- och sekretesslagen. Enligt
21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv om det måste antas att den
enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande
men om uppgiften röjs. Bestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en presumtion för att uppgiften kan
lämnas ut. Inte heller denna bestämmelse, eller någon annan bestämmelse i 21 kap. offentlighets- och sekretesslagen, kan tillämpas för att
undvika att uppgifter behöver lämnas ut till omsorgsgivare enbart för
att möjliggöra sekretessprövning.
Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att det inte
finns någon tillämplig sekretessbestämmelse för uppgift om enskilds
personliga förhållanden hos en omsorgsgivare och som uppfyller det
önskade syftet.
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Intresseavvägning

Rätten att ta del av allmänna handlingar är ett uttryck för offentlighetsprincipen. Syftet med denna rätt är enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen att främja ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig
upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip i den svenska rättsordningen, och
innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information
om samhällsorganens verksamhet. Syftet med principen är bl.a. att
genom allmänhetens insyn i offentlig verksamhet garantera rättssäkerheten, effektiviteten i förvaltningen, effektiviteten i folkstyret
och att främja allmänhetens förtroende för myndigheterna.
En sekretessbestämmelse innebär en begränsning av den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar. När fråga uppkommer om att införa en ny sekretessbestämmelse måste det därför
alltid göras en avvägning mellan behovet av sekretess och intresset
av att insynen i en offentlig verksamhet inte begränsas. Frågan i detta
fall är hur stort allmänintresset av insyn är när det gäller uppgift om
enskilds personliga förhållande hos omsorgsgivare.
Det kan konstateras att det rör sig om uppgifter om enskilds personliga förhållanden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten,
d.v.s. uppgifter som ofta är av mycket känslig karaktär såsom uppgift
om omsorgsmottagarens fysiska och psykiska hälsa. För sådana uppgifter gäller enligt nuvarande regler sekretess med ett omvänt skaderekvisit, dvs. utgångspunkten, vid en begäran om utlämnande, är att
uppgifterna inte ska lämnas ut. Det är tydligt att det finns ett behov
av ett starkt skydd för uppgifterna, både i förhållande till allmänheten
och till andra vård- och omsorgsgivare som samarbetar i ett system
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Det kan konstateras att allmänheten kan ha ett intresse och behov
av insyn i omsorgsgivarnas verksamhet. Medierna och enskilda bör
ha möjlighet att granska den verksamhet som omfattas av den föreslagna lagstiftningen. Det är av vikt att verksamheten kan granskas,
både med hänsyn till att omsorgsmottagarna får god omsorg samt
för att kontrollera att allmänna medel används på det mest ändamålsenliga sättet.
Den föreslagna regleringen innebär en begränsning i förhållande
till nuvarande reglering på så sätt att en omsorgsgivare, som ska
pröva en begäran om utlämnande av allmänna handlingar, inte ska
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behöva ta del av uppgifter om en omsorgsmottagare som omsorgsgivaren inte utför eller har utfört insatser för. Den föreslagna regleringen innebär dock att uppgifter om en omsorgsmottagare, på
samma sätt som i dag, kommer att omfattas av ett omvänt skaderekvisit hos åtminstone en omsorgsgivare som ansvarar för eller
utför eller har utfört en insats för omsorgsmottagaren. Allmänhetens möjlighet till insyn, som alltså redan i dag är liten, kommer i
praktiken inte att bli mindre än enligt nuvarande reglering. För
mediernas rapportering och allmänhetens insyn i verksamheten har
det därför ingen betydelse att rätten att ta del av allmänna handlingar
inskränks på det föreslagna sättet. Vid en avvägning bedömer utredningen att behovet av skydd för omsorgsmottagarens uppgifter
väger tyngre än behovet av insyn i verksamheten, och att en sekretessbestämmelse med den föreslagna lydelsen bör införas.
19.2.5

Utformningen av en sekretessbestämmelse

Med hänsyn till att sekretess är ett undantag från huvudregeln om
offentlighet ska en sekretessbestämmelse utformas så att handlingsoffentligheten inte begränsas mer än vad som är nödvändigt för att
uppfylla syftet med bestämmelsen. Bestämmelsens tillämpningsområde bestäms av föremålet för sekretessen, sekretessens räckvidd och
styrka.
Sekretessregleringens föremål och räckvidd
Med sekretessens föremål avses vilka uppgifter som ska kunna hemlighållas med stöd av den föreslagna sekretessbestämmelsen. Som
framgår av det föregående finns det ett behov av att skydda uppgift
om enskildas personliga förhållande i ett system med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. Med uppgift om enskilds personliga förhållanden avses t.ex. uppgift om psykisk och fysisk hälsa och
ekonomi, men också mindre integritetskänsliga uppgifter, såsom
någons adress.8 Det kan vara svårt att i förväg närmare ange vilka
uppgifter om enskildas personliga förhållanden som är skyddsvärda.
En till synes harmlös uppgift kan i kombination med andra uppgifter
sammantaget innebära att den enskilde lider men om uppgiften röjs.
8

Prop. 1979/08:2 del A s. 84.
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Sekretessen i den föreslagna bestämmelsen bör därför omfatta samtliga uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som gjorts
tillgängliga för myndigheten enligt bestämmelserna om direktåtkomst genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Det bör uppmärksammas att bestämmelsen om absolut sekretess
endast ska vara tillämplig vid utlämnande genom direktåtkomst. Vid
annat elektroniskt utlämnande uppstår inte den ovan nämnda problematiken med att potentiellt tillgängliga handlingar är att anse som
allmänna handlingar hos samtliga myndigheter som är anslutna till
ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
I bestämmelsen bör det därför uttryckligen anges att den endast är
tillämplig om uppgiften gjorts tillgänglig av en annan vård- eller
omsorgsgivare genom direktåtkomst enligt bestämmelserna i den
föreslagna lagen.
När det gäller frågan om sekretessregleringens räckvidd bör sekretessbestämmelsen gälla hos samtliga myndigheter som bedriver verksamhet som avses i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, men
det är förstås bara de myndigheter som är anslutna till system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som berörs.
Sekretessens styrka
Nästa fråga utredningen har att ta ställning till är vilken styrka sekretessen bör ha. Huvudregeln när en ny sekretessregel ska utformas är
att det inte ska gälla mer sekretess än vad som är nödvändigt för att
skydda de intressen som har föranlett bestämmelsen.
Syftet med den föreslagna bestämmelsen är att en omsorgsgivare,
som inte utför eller har utfört någon insats för en omsorgsmottagare
eller på annat sätt ansvarar eller har ansvarat för sådana insatser inte
ska behöva ta del av uppgifter om omsorgsmottagaren bara för att
pröva en begäran om utlämnande av allmänna handlingar. För att
uppnå detta syfte krävs det att sekretessen är absolut, dvs. att någon
sekretessprövning inte ska göras vid begäran om utlämnande av
handlingen.
I de fall omsorgsgivaren som ska pröva begäran om utlämnande
av allmänna handlingar utför eller har utfört insatser för omsorgsmottagaren som begäran om utlämnande rör, finns det inte skäl att
begränsa omsorgsgivarens tillgång till uppgifterna. I sådana fall bör,
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liksom i dag enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen,
sekretess gälla med ett omvänt skaderekvisit.
Undantag
I 26 kap. 1 § femte stycket offentlighets- och sekretesslagen anges
att sekretessen enligt första stycket inte gäller om annat följer av
26 kap. 5, 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen
innebär undantag från sekretessen enligt 26 kap. 1 § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen om annat följer av bestämmelserna
om särskild anmälningssekretess i 26 kap. 5 och 6 §§ offentlighetsoch sekretesslagen. De bestämmelserna innehåller raka skaderekvisit
och innebär alltså en svagare sekretess än 26 kap. 1 § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen. Vidare är beslut i vissa ärenden
som anges i 26 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen helt undantagna från sekretessen enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighetsoch sekretesslagen.
Utredningen föreslår i föregående avsnitt att i de fall omsorgsgivaren, som ska pröva begäran om utlämnande av allmänna handlingar, utför eller har utfört insatser för omsorgsmottagaren som
begäran om utlämnande rör, gäller på samma sätt som enligt 26 kap.
1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen sekretess med ett
omvänt skaderekvisit. Det finns inte skäl att införa en starkare sekretess eller en reglering med färre undantag i de fall som anges i den
föreslagna bestämmelsens andra stycke än vad som gäller enligt
huvudregeln om sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst
och därmed jämställd verksamhet. Motsvarande undantag från sekretessen som gäller enligt 26 kap. 1 § femte stycket offentlighetsoch sekretesslagen bör därför införas i den föreslagna bestämmelsen
om sekretess hos myndigheter inom socialtjänsten vid sammanhållen vård och omsorgsdokumentation. Undantaget innebär att
bestämmelserna i 26 kap. 5, 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen i förekommande fall ska tillämpas i stället för den föreslagna
sekretessbestämmelsens andra stycke.
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Sekretesstiden
I sekretessbestämmelser anges regelmässigt för hur lång tid sekretessen ska gälla. Det är skyddsintresset som avgör hur lång sekretesstiden bör vara. När det gäller uppgifter om enskildas personliga förhållanden bestäms ofta sekretesstiden till 70 år (se 25 kap. och 26 kap.
offentlighets- och sekretesslagen). Bakgrunden till det är att sekretessen som utgångspunkt bör gälla under större delen av den enskildes
livstid.9 Det finns inte skäl för att här frångå denna ordning. Utredningen föreslår därför att en tidsgräns på 70 år ska gälla i den nya
sekretessbestämmelsen.
Placeringen av sekretessbestämmelsen
Sekretessen i den föreslagna bestämmelsen gäller hos en myndighet
som bedriver verksamhet inom socialtjänst och enligt lagstiftningen
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bestämmelsen bör
därför lämpligen införas i 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen,
som innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för enskild
inom socialtjänst och därmed jämställd verksamhet. Bestämmelsen
bör av systematiska skäl, liksom motsvarande bestämmelse avseende
sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården, införas
efter kapitlets första paragraf som definierar vilken verksamhet som
omfattas av sekretessregleringen. En ny rubrik bör också införas, så
att det tydligt framgår att bestämmelsen gäller vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.
19.2.6

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

Av 1 kap. 1, 2 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en har rätt att
meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i tryckt
eller därmed jämställd skrift eller i radioprogram, film, tekniska upptagningar eller därmed jämställt medium. Denna rätt att meddela och
offentliggöra uppgifter kan begränsas genom bestämmelser om sekretess. Med sekretess avses både förbud att röja en uppgift muntligen
(tystnadsplikt) och genom utlämnande av en allmän handling (hand9
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lingssekretess). Enligt huvudregeln har rätten att meddela och offentliggöra uppgifter företräde framför tystnadsplikten. Vissa undantag
från denna huvudregel, dvs. situationer där tystnadsplikten har företräde, regleras direkt i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Av 7 kap. 20 § första stycket 2 och 22 § första stycket 3
och andra stycket tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § och 4 §
första stycket 3 och andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår
vidare att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter uppsåtligen åsidosätta en tystnadsplikt i de
fall som anges i en särskild lag. Den särskilda lag som avses är offentlighets- och sekretesslagen. Särskilda bestämmelser om rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter och tystnadsplikt finns i 13 kap.
OSL, i slutet av varje kapitel i lagens fjärde–sjätte avdelningar och
lagens sjunde avdelning. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter har dock aldrig företräde framför handlingssekretessen (7 kap.
20 § 1 och 22 § första stycket 2 och andra stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 2 och andra
stycket yttrandefrihetsgrundlagen).
Utredningen föreslår att en ny sekretessbestämmelse till skydd
för uppgift om enskilds personliga förhållanden vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation införs i 26 kap. offentlighets- och
sekretesslagen. Enligt förslaget ska bestämmelsen utformas utan
skaderekvisit, dvs. absolut sekretess ska gälla. Denna omständighet,
liksom det förhållandet att uppgifterna har lämnats till ursprungsmyndigheten i förtroende, talar för att tystnadsplikten bör ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. 10
Övriga sekretessbestämmelser i 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen har utformats med absolut sekretess eller ett omvänt skaderekvisit. Den tystnadsplikt som följer av dessa bestämmelser inskränker, med vissa angivna undantag, rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (26 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen).
Utredningen bedömer att det saknas skäl att avvika från nuvarande
ordning i fråga om tystnadsplikt och meddelarfrihet på socialtjänstens område. Utredningen föreslår därför att den tystnadsplikt
som följer av den föreslagna sekretessbestämmelsen ska inskränka
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

10
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Sekretess för uppgift om personliga förhållanden
inom hälso- och sjukvård vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation

Utredningens förslag: Offentlighets- och sekretesslagen ändras
på så sätt att absolut sekretess ska gälla hos en vårdgivare som är
en myndighet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden
som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare eller en omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,
om förutsättningarna enligt reglerna om sådan dokumentation
för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda.
Om sådana förutsättningar finns eller om myndigheten har
behandlat sådana uppgifter enligt nämnda bestämmelser tidigare
gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt båda
bestämmelserna i högst sjuttio år.

19.3.1

Behovet av sekretessbestämmelser

Som nämnts ovan gäller i dag sekretess enligt 25 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen hos en myndighet som bedriver hälsooch sjukvård om en enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen. Denna sekretessbestämmelse
bör även fortsättningsvis tillämpas på motsvarande sätt vid vårdgivares åtkomst till vårddokumentation vid sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. Frågan är här om bestämmelsen bör utsträckas till att gälla även vid vårdgivares tillgång till omsorgsdokumentation genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Utredningen konstaterar i avsnitt 13.2 att det finns ett behov av
att ta del av omsorgsinformation avseende äldre och personer med
funktionsnedsättningar inom hälso- och sjukvården. Det finns också
ett behov av att ta del av vårddokumentation inom verksamhet inom
socialtjänsten som avser äldre och personer med funktionsnedsättningar. Syftet med sådant informationsutbyte är att förbättra
säkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Ett system med sammanhållen
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vård- och omsorgsdokumentation innebär vissa integritetsrisker,
men utredningen bedömer att det, med de särskilda krav på patientens eller omsorgsmottagarens samtycke och andra integritetsstärkande åtgärder som föreslås, är möjligt att införa direktåtkomst,
eller annat elektroniskt utlämnande, för vård- och omsorgsgivare till
dokumentation om äldre och personer med funktionsnedsättningar
(se avsnitt 12.3 och 13.3). Utredningen föreslår mot denna bakgrund
en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning som reglerarar bl.a. vårdgivares åtkomst till
sammanhållen omsorgsdokumentation inom socialtjänsten. Bestämmelserna innebär att en vårdgivare under vissa angivna förutsättningar får ha åtkomst, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande, till personuppgifter genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation (se vidare avsnitt 16.6).
Syftet med den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation är att, med bibehållet integritetsskydd för
patienten eller omsorgsmottagaren, möjliggöra smidigt och enkelt
informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare, vilket i sin tur
ska leda till bättre vård och omsorg för patienter och omsorgsmottagare. Som tidigare berörts (se avsnitt 12.3.3–12.3.5 och 13.3.1)
innebär en reglering som möjliggör utlämnande genom direktåtkomst vissa särskilda integritetsrisker. Tryckfrihetsförordningens
och offentlighets- och sekretesslagens reglering innebär att en ospärrad uppgift som en offentlig vård- eller omsorgsgivare gjort tillgänglig genom sammanhållen journalföring eller de föreslagna reglerna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som
huvudregel anses som en förvarad och inkommen allmän handling
hos varje ansluten annan offentlig vård- eller omsorgsgivare, om
utlämnandet sker genom direktåtkomst. Det gäller även uppgifter i
handlingar som görs tillgängliga för offentliga vård- eller omsorgsgivare av privata vård- eller omsorgsgivare. Handlingarna blir därför
redan vid tidpunkten för tillgängliggörandet genom direktåtkomst
inkomna allmänna handlingar hos alla offentliga vård- och omsorgsgivare som tekniskt kan bereda sig tillgång till uppgifterna. En
begäran att få ut en allmän handling kan alltså ställas till samtliga de
myndigheter som har åtkomst till uppgiften genom direktåtkomst,
dvs. inte endast till den myndighet som gjort uppgiften tillgänglig.
Inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten gäller sekretess för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står
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klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men (25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § OSL).
Sekretess gäller därmed med ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär
att utgångspunkten är att uppgifterna inte kan lämnas ut. Detta innebär att en sekretessprövning måste göras i varje enskilt fall (se närmare
om sekretessprövningen vid ett omvänt skaderekvisit i avsnitt 19.1.1).
Även vid vårdgivares åtkomst till omsorgsdokumentation genom
direktåtkomst uppkommer den problematik som beskrivs i avsnitt 19.1.1, dvs. att den myndighet som får en begäran om utlämnande av allmän handling och som har åtkomst till uppgift i handlingen genom direktåtkomst måste göra en sekretessprövning och
därmed ta del av uppgiften, även om de särskilda villkor som gäller för
att ta del av uppgiften inte är uppfyllda. För att en behörig person hos
den myndighet som fått begäran om utlämnande ska kunna bedöma
sekretessfrågan krävs det nämligen att han eller hon tar del av den
begärda handlingen, även om det rör sig om en handling som en annan
vård- eller omsorgsgivare gjort tillgänglig genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation, men de särskilda villkor som krävs för
behandling inte är uppfyllda. Utredningen konstaterar i avsnitt 19.2.1
att en sådan ordning kan leda till behandling av personuppgifter som
patienten eller omsorgsmottagaren inte kunnat förutse och kontrollera, vilket riskerar att rubba förtroendet för integritetsskyddet vid
utbyte av information mellan vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen bedömer att det, på samma sätt som vid sammanhållen journalföring, vid
de föreslagna reglerna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns ett behov av bestämmelser om absolut sekretess i de
fall en offentlig vårdgivare har tillgång till omsorgsgivares uppgifter
genom direktåtkomst. Absolut sekretess innebär att uppgifterna inte
kan lämnas ut och att det inte ska göras någon sekretessprövning.
En sådan bestämmelse innebär, tillsammans med reglerna i den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
om att vård- eller omsorgsgivare ska införa uppgift om att det finns
ospärrade uppgifter i systemet, att om en begäran om utlämnande av
allmän handling som innehåller uppgift om en patient görs hos en
vårdgivare som inte har eller har haft någon relevant vårdkontakt
med patienten och om det framgår i systemet att det finns ospärrade
uppgifter om patienten, behöver myndigheten inte ta del av uppgifterna för att kunna avgöra sekretessfrågan. Vårdgivaren kan då avslå
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begäran om utlämnande utan att göra en sekretessprövning, eftersom absolut sekretess gäller för uppgifterna.
Om vårdgivaren uppfyller de krav som anges för behandling av
personuppgifter genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation eller vårdgivaren har behandlat uppgiften med stöd av dessa
bestämmelser tidigare, bör i stället sekretess med ett omvänt skaderekvisit gälla för uppgifterna. Det innebär att sekretess gäller för
uppgift om den enskildes personliga förhållanden om det inte står
klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående
till denne lider men.
19.3.2

Finns det en tillämplig sekretessgrund?

Syftet med att införa absolut sekretess för uppgifter om en enskilds
personliga förhållanden vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är att säkerställa att en vård- eller omsorgsgivare inte ska
behöva ta del av en uppgift om en patient eller omsorgsmottagare
endast för att pröva sekretessfrågan, om inte förutsättningarna för att
ta del av uppgiften är uppfyllda. På samma sätt som anges i avsnitt
19.2.2 är avsikten med den föreslagna sekretessbestämmelsen att öka
patientens inflytande över tillgången till uppgifter om hans eller
hennes personliga förhållanden genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och därmed stärka skyddet av uppgifterna i förhållande till de vård- och omsorgsgivare som samarbetar i ett sådant
system. Nya sekretessbestämmelser till skydd för den enskildes personliga förhållanden vid vårdgivares behandling av personuppgifter
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan därför
grundas på 2 kap. 2 § första stycket 6 tryckfrihetsförordningen.
19.3.3

Behövs en ny sekretessbestämmelse?

Utan särskild reglering gäller alltså sekretess inom hälso- och sjukvård
med ett omvänt skaderekvisit (25 kap. 1 § OSL). För att vårdgivare
som får en begäran om utlämnande inte ska behöva ta del av uppgifter
som är tillgängliga genom direktåtkomst för att göra en sekretessprövning, om villkoren för behandling av uppgifterna inte är uppfyllda, krävs att absolut sekretess gäller för uppgifterna. Utredningen
konstaterar i avsnitt 19.2.3 att det inte finns någon generell sekretess-
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bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som uppfyller det
önskade syftet.
I 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen, som innehåller bestämmelser om hälso- och sjukvårdssekretess, finns vissa bestämmelser om
absolut sekretess. Bestämmelsen om absolut sekretess vid sammanhållen journalföring enligt 25 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen gäller dock endast för uppgift som gjorts tillgänglig av en annan
vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring.
Inte heller i övrigt finns det i 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen
någon sådan generell sekretessbestämmelse som kan tillämpas för uppgift hos omsorgsgivare vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det finns därmed ett behov av en särskild bestämmelse
som innebär att uppgifter om enskilda personliga förhållanden
skyddas genom absolut sekretess hos en vårdgivare när uppgifterna är
tillgängliga genom direktåtkomst genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
19.3.4

Intresseavvägning

Utredningen slår i avsnitt 19.2.4 fast att allmänheten kan ha ett
intresse av och behov av insyn i omsorgsgivarnas verksamhet, och
att medierna och enskilda bör ha möjlighet att granska den verksamhet som omfattas av den föreslagna lagstiftningen om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. På samma sätt är det viktigt att
allmänheten och medierna kan få insyn i och granska hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Den här föreslagna regleringen om absolut
sekretess i vissa fall innebär en begränsning i förhållande till nuvarande reglering på så sätt att en vårdgivare, som ska pröva en begäran om utlämnande av allmänna handlingar, inte ska behöva ta del av
uppgifter om en patient som vårdgivaren inte har någon aktuell vårdrelation till. Det gäller redan i dag enligt 25 kap. 2 § första stycket
offentlighets- och sekretesslagen i fråga om uppgift om enskildas
personliga förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare
genom sammanhållen journalföring. Med den föreslagna regeringen
skulle absolut sekretess gälla även för uppgift som gjorts tillgänglig
av en omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den föreslagna regleringen innebär dock att uppgifter
om en patient, på samma sätt som i dag, kommer att omfattas av ett
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omvänt skaderekvisit hos en vårdgivare som har en aktuell patientrelation till patienten. Allmänhetens eller mediernas möjlighet till
insyn, som redan i dag är begränsad på hälso- och sjukvårdsområdet,
kommer således i praktiken inte att bli mindre än enligt nuvarande
reglering. På samma sätt som i avsnitt 19.2.4 kan det konstateras att
mediernas möjlighet till rapportering och allmänhetens insyn i verksamheten inte ändras genom de föreslagna bestämmelserna. Vid en
avvägning bedömer utredningen att behovet av skydd för patientens
uppgifter väger tyngre än behovet av insyn i hälso- och sjukvårdsverksamheten, och att den föreslagna sekretessbestämmelsen bör
införas.
19.3.5

Utformningen av sekretessbestämmelserna

Utredningen menar, av skäl som berörs närmare i avsnitt 12.3.8, att
en reglering av behandling av personuppgifter genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation så långt som möjligt ska likna det
system som redan gäller för sammanhållen journalföring enligt patientdatalagen. Bestämmelserna om absolut sekretess vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation bör därför utformas i enlighet med bestämmelsen om absolut sekretess vid sammanhållen journalföring i 25 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Mot den
bakgrunden och med den motivering som ges i avsnitt 19.2.5 bör
sekretessen i de föreslagna bestämmelserna omfatta samtliga uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgängliga
genom direktåtkomst för vårdgivaren enligt bestämmelserna om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
När det gäller bestämmelsernas räckvidd bör sekretessen gälla
hos samtliga myndigheter som bedriver verksamhet som avses i
25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Som konstateras i
avsnitt 19.2.5. är bestämmelserna naturligtvis tillämpliga endast om
myndigheten är ansluten till ett system med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
När det gäller sekretessbestämmelsernas styrka är det av betydelse att själva syftet med bestämmelserna är att en vårdgivare, som
inte har någon aktuell patientrelation med en patient inte ska behöva
ta del av uppgifter om patienten bara för att pröva en begäran om
utlämnande av allmänna handlingar. För att uppnå detta syfte krävs,
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som anges i avsitt 19.2.5, just att sekretessen är absolut, dvs. att
någon sekretessprövning inte ska göras vid begäran om utlämnande
av handlingen.
I de fall vårdgivaren som ska pröva begäran om utlämnande av allmänna handlingar har en aktuell patientrelation med patienten som
begäran om utlämnande rör, finns det inte skäl att begränsa tillgången
till uppgifterna. I sådana fall bör, liksom enligt nuvarande reglering,
sekretess gälla med ett omvänt skaderekvisit.
Sekretesstiden bör, av samma skäl som anges i avsnitt 19.2.5,
bestämmas till sjuttio år.
Utredningen föreslår alltså att bestämmelsen i 25 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen ändras på så sätt att sekretess gäller hos en
myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § samma kapitel,
för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig för myndigheten genom direktåtkomst av en annan vårdgivare
eller en omsorgsgivare enligt lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, om förutsättningar
enligt 2 kap. 6, 8 eller 10 §§ samma lag för att myndigheten ska få
behandla uppgiften inte är uppfyllda. Om sådana förutsättningar är
uppfyllda eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt nämnda
bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men. Bestämmelsen bör införas under en ny rubrik med
lydelsen ”Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation”.
19.3.6

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

Utredningen föreslår alltså en sekretessbestämmelse som innebär att
absolut sekretess ska gälla för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos en vårdgivare som är en myndighet för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig för myndigheten genom direktåtkomst av en annan vårdgivare eller en omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Även här rör det sig om uppgifter som en patient, som också i vissa
fall är omsorgsmottagare, lämnat till en myndighet i förtroende. Av
25 kap. 18 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen framgår
vidare att den tystnadsplikt som i dag följer av 2 § samma kapitel
inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är
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fråga om uppgift om annat än verkställighet av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke. Det är lämpligt att
regleringen om absolut sekretess för uppgift hos vårdgivare vid
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation överensstämmer
med nu gällande regler om absolut sekretess i vissa fall för uppgift
som behandlas med stöd av reglerna om sammanhållen journalföring
i patientdatalagen. Mot denna bakgrund och av samma skäl som
anförs i avsnitt 19.2.6 bör den tystnadsplikt som följer av den föreslagna sekretessbestämmelsen inskränka rätten att meddela och
offentliggöra uppgifter. Någon ändring av 25 kap. 18 § offentlighetsoch sekretesslagen krävs inte, eftersom den föreslagna bestämmelsen
redan omfattas av hänvisningen i bestämmelsens andra stycke.

19.4

Bestämmelser som bryter sekretessen mellan
vård- och omsorgsgivare vid kvalitetsuppföljning
över vård- och omsorgsgivargränser

Utredningens förslag: Offentlighets- och sekretesslagen ändras
på så sätt att hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen inte hindrar att uppgift lämnas
för kvalitetsuppföljning.
I offentlighets- och sekretesslagen införs en ny bestämmelse
med innebörden att socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen inte hindrar att uppgift lämnas
för kvalitetsuppföljning.
Utredningens bedömning: Någon särreglering behövs inte för
de privata vård- och omsorgsgivarna.

19.4.1

Inledning

Utredningen föreslår i kapitel 17 en reglering som möjliggör kvalitetsuppföljning över vård- och omsorgsgivargränser som innefattar
utbyte av personuppgifter mellan vårdgivare, mellan vårdgivare och
omsorgsgivare samt mellan omsorgsgivare, i de båda senare fallen
såvitt avser uppgifter om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Uppgifterna som kan användas för kvalitetsuppföljning
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hämtas från vård- och omsorgsdokumentation, bl.a. individuella
journaler och personakter. För offentliga vård- och omsorgsgivare
gäller offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom hälso- och sjukvård
för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men, dvs. med ett
omvänt skaderekvisit. Det innebär att det finns en presumtion för
att uppgifterna inte ska lämnas ut. Detsamma gäller för uppgift om
en enskilds personliga förhållanden inom socialtjänst och därmed
jämställd verksamhet (26 kap. 1 § OSL). Som beskrivs närmare i
avsnitt 5.4 och 5.5 innebär de generella reglerna om sekretess mellan
myndigheter att sekretess som huvudregel kommer att gälla med ett
omvänt skaderekvisit för uppgift om patientens eller omsorgsmottagarens personliga förhållanden mellan den vård- eller omsorgsgivare som förvarar uppgiften och den vård- och omsorgsgivare som
behöver den för kvalitetsuppföljning. Den reglering som föreslås i
kapitel 17 kan ligga till grund för behandling av personuppgifter för
kvalitetsuppföljning i de fall villkoren i den föreslagna lagen är
uppfyllda, men den innebär inte att hälso- och sjukvårdssekretessen
eller socialtjänstsekretessen bryts vid utlämnande av uppgifter från
offentligt bedriven hälso- och sjukvård eller socialtjänst. För detta
krävs sekretessbrytande bestämmelser.
19.4.2

Behovet av sekretessbrytande bestämmelser

Som anges ovan gäller sekretess med ett omvänt skaderekvisit för
uppgift om enskilds personliga förhållanden inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, vilket innebär att sekretess är huvudregel. Ett
omvänt skaderekvisit innebär att den som ska utföra sekretessprövningen har ett begränsat utrymme för sin bedömning.11 För att
kunna avgöra om en uppgift omfattas av sekretess vid tillämpningen
av ett omvänt skaderekvisit måste hänsyn tas till samtliga omständigheter i det enskilda fallet, t.ex. genom att ta reda på mottagarens
identitet och avsikter för att kunna avgöra om uppgifterna ska lämnas ut.

11

Prop. 1979/80:2 del A s. 82 och SOU 2003:99 s. 132.
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Utredningen föreslår en reglering som möjliggör för vård- och
omsorgsgivare att lämna ut och ta emot personuppgifter över vårdoch omsorgsgivargränser, i syfte att uppgifterna ska kunna användas
för kvalitetsuppföljning. Det omvända skaderekvisitet innebär att
den utlämnande myndigheten ska göra en skade- och menprövning
avseende varje enskild patient eller omsorgsmottagare vars uppgifter
begärs ut. Som anges ovan ska samtliga omständigheter beaktas vid
denna prövning. Det ska därför göras en prövning utifrån mottagarens
identitet och avsikter. Detta torde dock inte utgöra någon risk i de
flesta fall då mottagaren är en annan vård- eller omsorgsgivare som ska
använda uppgifterna i enlighet med den föreslagna regleringen om
kvalitetsuppföljning. Det ska dock även göras en prövning av om
uppgiften kan hänföras till en enskild, och om det innebär skada och
men för den enskilde eller dennes närstående om uppgiften lämnas ut.
Det kan antas att sådan kvalitetsuppföljning som möjliggörs genom
förslaget kommer att innefatta en så stor mängd uppgifter och ett så
pass rutinmässigt utlämnande att det framstår som i praktiken
omöjligt att göra en sekretessprövning i varje enskilt fall. Som utredningen konstaterat i avsnitt 14.5.7 finns det ett klart och berättigat
behov av utbyte av personuppgifter mellan vård- och omsorgsgivare
för kvalitetsuppföljning. För att personuppgifter ska kunna lämnas
från en vård- eller omsorgsgivare till en annan vård- eller omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning på avsett vis krävs sekretessbrytande
bestämmelser som bryter sekretessen hos myndigheter och tystnadsplikten hos privata vård- och omsorgsgivare.
19.4.3

Finns det någon tillämplig sekretessbrytande
bestämmelse?

Som beskrivs i avsnitt 19.1.3 bör man alltid, när en ny sekretessbrytande bestämmelse övervägs, ta ställning till om det redan finns
en tillämplig sekretessbrytande bestämmelse. Den föreslagna regleringen om kvalitetsuppföljning över vård och omsorgsgivargränser
förutsätter en eller flera sekretessbrytande bestämmelser som gör
det möjligt att lämna ut uppgifter för vilka sekretess gäller enligt
25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen från de
offentliga vård- och omsorgsgivare som omfattas av den föreslagna
lagens tillämpningsområde. Utlämnande från privata vård- och om-
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sorgsgivare och frågan om brytande av tystnadsplikt berörs i avsnitt 19.4.6.
I 10 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns vissa sekretessbrytande bestämmelser som gäller all offentlig verksamhet. En sekretessbrytande bestämmelse som skulle kunna vara tillämplig i nu
aktuella fall är 10 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, som anger
att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild
eller till en myndighet om den enskilde samtycker till det. Den
enskilde kan helt eller delvis häva den sekretess som gäller till skydd
för honom eller henne, om inte annat anges i offentlighets- och sekretesslagen (12 kap. 2 § OSL).
I samband med patientdatalagen infördes en ny sekretessbrytandebestämmelse som innebär att hälso- och sjukvårdssekretessen
inte hindrar att uppgifter lämnas till ett nationellt eller regionalt
kvalitetsregister enligt patientdatalagens särskilda reglering (nuvarande 25 kap. 11 § 4 OSL). I förarbetena till regleringen berörs
frågan om sekretessbrytande bestämmelser för den överföring av
sekretessbelagda uppgifter som sker när en vårdenhet inrapporterar
uppgifter om sina patienter till ett kvalitetsregister som hanteras
centralt utanför den myndighet till vilken inrapporteringen hör. Det
angavs att den enskilde patienten hade rätt att, efter att ha blivit
grundligt informerad, motsätta sig registrering i kvalitetsregister
enligt en opt out-modell och att kvalitetsregisterföringen därigenom
i praktiken kommer att bygga på patienternas tysta samtycke. Ett
sådant s.k. tyst samtycke hade sekretessbrytande verkan enligt dåvarande 14 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) (numera 12 kap. 1 § och
2 § första stycket OSL). I allmänhet kommer således förslaget när
det gäller nationella och regionala kvalitetsregister att vara väl förenligt med att uppgifter lämnas ut i sekretesslagens mening med stöd
av 14 kap. 4 § sekretesslagen. Samtidigt är det, enligt förarbetena,
inte helt tillfredsställande att ett rutinmässigt och ibland omfattande
flöde av uppgifter, som omfattas av en sekretess med ett omvänt
skaderekvisit, lämnas enbart med stöd av ett tyst, i det närmaste
presumerat, samtycke från den berörda patienten. Samtycket kan
ibland, inte minst i fråga om kvalitetsregister för akutsjukvård eller
liknande, bygga på ett ganska passivt val av en patient som just i
valsituationen har andra problem att tänka på än en eventuell kvalitetsregistrering. Behandlingen av personuppgifter kan vidare påbörjas innan den enskilde fått information om behandlingen. Sker
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inrapportering i dessa fall, kan man knappast åberopa tyst samtycke
till stöd för uppgiftsutlämnandet. Sammantaget ansågs dåvarande
14 kap. 4 § sekretesslagen inte ge ett tillräckligt tydligt stöd för
inrapportering till kvalitetsregister enligt förslaget. 12
Utredningen föreslår att patienten eller omsorgsmottagaren ska
ha rätt att motsätta sig att dennes personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning, dvs. kvalitetsuppföljning som omfattar behandling
av personuppgifter från flera vård- eller omsorgsgivare (se vidare
avsnitt 17.5.1) Konstruktionen motsvarar alltså det som gäller för
kvalitetsregister, dvs. en modell som bygger på det som i förarbetena
kallas tyst samtycke. Ett annat uttryck för tyst samtycke är opt out.
Ett sätt att lösa frågan om utlämnande av uppgifter för vilka sekretess gäller är att man i samband med insamlandet av uppgifter också
efterfrågar patientens eller omsorgsmottagarens samtycke till att
uppgifterna lämnas ut till andra vård- eller omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning.
Ett samtycke enligt offentlighets- och sekretesslagen behöver
dock inte vara uttryckligt. Det går också att godta ett s.k. presumerat
samtycke. Den enskilde kan t.ex. genom sitt beteende visa att han
eller hon accepterar ett visst utlämnande. Man kan dock, enligt
förarbetena till den tidigare sekretesslagen, inte sätta likhetstecken
mellan ett presumerat samtycke och en bedömning att röjande av en
uppgift inte kan vara annat än till nytta för den berörde.13 Med andra
ord, att den som vill lämna ut uppgiften om den enskilde anser att
utlämnandet skulle vara till nytta för honom eller henne medför inte
att den enskilde har lämnat ett presumerat samtycke. Grunden för
utlämnandet skulle i här aktuella fall då vara antagandet att patienten
eller omsorgsmottagaren, genom att inte motsätta sig att uppgifterna används för kvalitetsuppföljning, har lämnat ett presumerat
samtycke till att så sker.
Som anges ovan förutsätter den föreslagna lagstiftningen om kvalitetsuppföljning i vissa fall ett omfattande och kontinuerligt utbyte
av personuppgifter mellan vårdgivare, mellan vård- och omsorgsgivare respektive mellan omsorgsgivare. Utredningen menar, på
samma sätt som anges i förarbetena ovan, att det inte är helt tillfredsställande att ett rutinmässigt och ibland omfattande utbyte av
uppgifter, som omfattas av en sekretess med ett omvänt skade12
13
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rekvisit, lämnas enbart med stöd av ett presumerat samtycke från
den berörda patienten eller omsorgsmottagaren. På samma sätt kan
samtycket ibland bygga på ett ganska passivt val av patienten eller
omsorgsmottagaren som just i valsituationen haft annat att tänka på
än behandling av hans eller hennes personuppgifter för kvalitetsuppföljning.14 Utredningen bedömer att 10 kap. 1 § och 12 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen inte ger ett tillräckligt tydligt stöd
för det utlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan vård- och
omsorgsgivare som kan bli aktuellt vid tillämpning av den föreslagna
regleringen.
Enligt 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen hindrar inte
sekretess att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska
kunna fullgöra sin verksamhet. Tillämpningsområdet för bestämmelsen beror på vilka krav som ställs på den verksamhet där uppgiften
förvaras och vad verksamheten ska utföra. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt, och det räcker t.ex. inte med att myndighetens verksamhet blir mindre effektiv om uppgifterna inte lämnas ut.15 Utredningen bedömer att utlämnande av uppgifter från en vård- eller omsorgsgivare för användning i kvalitetsuppföljning hos en annan vårdeller omsorgsgivare inte är nödvändig för den utlämnande vård- eller
omsorgsgivaren på det sätt som avses i 10 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen. Inte heller den bestämmelsen kan därför tillämpas vid
utlämnande av uppgifter för kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna
lagen.
Den s.k. generalklausulen i 10 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen kan inte tillämpas i dessa fall, eftersom undantag gäller för
sekretess enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Det finns, eller föreslås, inte heller någon sådan uppgiftsskyldighet som möjliggör utlämnande med stöd av 10 kap. 28 §
offentlighets- och sekretesslagen.
I 25 kap. 11–14 och 17 c §§ offentlighets- och sekretesslagen
finns särskilda bestämmelser som bryter hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § samma lag. Det följer av 25 kap. 11 § 1 och 2
offentlighets- och sekretesslagen att sekretess inte hindrar att
uppgift lämnas från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård
i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun eller
14
15
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från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård i en region till
en annan sådan myndighet i samma region. Bestämmelserna är alltså
begränsade till utlämnande till en annan hälso- och sjukvårdsmyndighet, och kan därmed inte tillämpas vid utlämnande till omsorgsgivare, vilket det finns behov av i detta sammanhang. Bestämmelsen
i 25 kap. 11 § 4 offentlighets- och sekretesslagen är endast tillämplig
vid utlämnade av uppgifter till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt 7 kap. patientdatalagen. Vidare kan den kvalitetsuppföljning som möjliggörs med den föreslagna lagen inte anses utgöra
sådan verksamhet (forskning, framställning av statistik eller administration) som möjliggör utlämnande med stöd av 25 kap. 11 § 5
offentlighets- och sekretesslagen. Utredningen bedömer att inte
heller någon av de andra sekretessbrytande bestämmelserna i 25 kap.
offentlighets- och sekretesslagen är möjlig att tillämpa för utlämnande över vård- och omsorgsgivargränser för kvalitetsuppföljning.
Bestämmelser som bryter socialtjänstsekretessen enligt 26 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen finns i 26 kap. 8–10 §§ samma
lag (se närmare avsnitt 19.1.3). Även dessa bestämmelser är för
avgränsade för att kunna ligga till grund för utlämnande av uppgifter
från omsorgsgivare till andra omsorgsgivare eller vårdgivare för kvalitetsuppföljning.
Utredningens bedömning är sammanfattningsvis att det inte
finns någon befintlig sekretessbrytande bestämmelse som kan bryta
sekretessen vid utlämnande av uppgifter från en vård- eller omsorgsgivare till en annan vård- eller omsorgsgivare för att uppgifterna ska
användas för sådan kvalitetsuppföljning som avses i den föreslagna
lagen.
19.4.4

Är det lämpligt med sekretessgenombrott?

Utredningen beskriver i tidigare avsnitt att vårdgivare har behov av
att inhämta information både från offentliga och privata vårdgivare,
för att kunna följa upp kvaliteten på den hälso- och sjukvård som
kommunen eller regionen har ansvar för att säkerställa. Vidare har
vård- och omsorgsgivare behov av att utbyta personuppgifter om
äldre och personer med funktionsnedsättningar för kvalitetsuppföljning, bl.a. för att kunna följa patientflöden över vård- och omsorgsgivargränser, för att identifiera avvikelser och för att fånga upp
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och analysera förbättringsområden (se vidare avsnitt 14.5). Det finns
ett antal olika bestämmelser som ställer krav på samverkan mellan vård
och omsorg när en person övergår mellan, alternativt samtidigt är
aktuell hos, en region och en kommun som ansvariga huvudmän. Det
framstår som naturligt att kvaliteten i vården och omsorgen i sådana
fall bör följas upp med hjälp av personuppgifter som hämtas från både
från vården och omsorgen. Utredningen konstaterar också att olika
omsorgsgivare behöver utbyta personuppgifter om äldre och personer
med funktionsnedsättning. Kommunala omsorgsgivare har behov av
att följa upp insatser i den offentligt finansierade omsorgen, särskilt i
de fall en kommun har många privata omsorgsgivare.
Sammanfattningsvis kan konstaterats att det finns ett klart och
berättigat behov för offentliga vård- och omsorgsgivare, som har
ansvar som huvudmän, att kontinuerligt följa upp verksamheten.
Även privata vård- och omsorgsgivare är skyldiga att säkerställa att
de bedriver en god och säker vård och omsorg. Det framstår också
som klart att det vid sådan kvalitetsuppföljning finns behov av att
behandla just personuppgifter. Det bör lyftas fram att själva syftet
med kvalitetsuppföljningen är att vården och omsorgen om patienten eller omsorgsmottagaren ska utvecklas och förbättras.
Mot behovet av att utbyta personuppgifter mellan vård- och omsorgsgivare bör man ställa riskerna med ett mer omfattande utbyte
av personuppgifter. Som anges i avsnitt 19.1.4 är det viktigt, för att
patienten eller omsorgsmottagaren ska kunna få adekvat vård eller
omsorg, att han eller hon känner förtroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten och vågar lämna uppgifter om sin hälsa och
andra personliga förhållanden till myndigheterna. Om patienten
eller omsorgsmottagaren upplever att skyddet för uppgifterna inte
är tillräckligt, eller att uppgifterna kan komma att spridas på ett sätt
som inte kan förutses, riskerar tilliten till vård- och omsorgsgivare
och deras förmåga att skydda patientens eller omsorgsmottagarens
personliga integritet att minska. När man som i det här fallet överväger att införa en sekretessbrytande bestämmelse bör det därför
göras en avvägning mellan behovet av bestämmelsen och den risk
som bestämmelsen kan innebära.
Vid avvägningen mellan behovet av kvalitetsuppföljning som
innefattar utbyte av personuppgifter över vård- och omsorgsgivargränser och de integritetsrisker som ett sådant utbyte av personupp-
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gifter kan innebära, är det av betydelse hur regleringen är utformad
i stort men främst vilka integritetsstärkande åtgärder som föreslås.
Utredningen föreslår att kvalitetsuppföljning som innefattar
utbyte av personuppgifter över vård- och omsorgsgivargränser inte
ska få ske om patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig detta
(opt out) (se vidare avsnitt 17.5.1). Ett uttryckligt samtycke anses
inte nödvändigt, utan utredningen anser att det framstår som en rimlig avvägning mellan behov och integritet att föreslå en konstruktion
med opt out likt vad som gäller för nationella och regionala kvalitetsregister. Utredningen föreslår också att patienten eller omsorgsmottagaren ska bli informerade om rätten att motsätta sig behandling, innan hans eller hennes personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning. Patienten eller omsorgsmottagaren ska också ha
möjlighet att när som helst motsätta sig behandlingen. Särskilda
regler föreslås för personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga
att ta ställning (se avsnitt 17.5.2). När det gäller barn ska enligt
utredningens förslag samma regler gälla för barn som gäller i övrigt
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i fråga om barns självbestämmande (se avsnitt 17.5.3).
Utredningen föreslår också att personuppgifter som behandlas
för kvalitetsuppföljning så långt det är möjligt ska vara krypterade.
Ytterligare en integritetsstärkande åtgärd som utredningen föreslår
är att kvalitetsuppföljning bara får genomföras om fullmäktige i en
region eller en kommun har beslutat om det. Genom att föreskriva i
lag att beslutet ska tas på fullmäktigenivå, tydliggörs vikten av att
beslutet inte får tas slentrianmässigt utan att det är fråga om något
viktigt. Vidare blir beslutet transparent och offentligt tillgängligt för
medborgarna.
I sammanhanget bör uppmärksammas att de generella bestämmelserna om den personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdets
skyldigheter i fråga om säkerhet vid behandling av personuppgifter i
dataskyddsförordningen och anknytande svensk lagstiftning naturligtvis är tillämpliga även vid behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning över vård- och omsorgsgivargränser. Det innebär bl.a.
ansvar för behörighetstilldelning och åtkomstkontroll (se vidare
avsnitt 17.8). Som utredningen konstaterar i avsnitt 14.6.7 gäller
även kravet i dataskyddsförordningen att en behandling som sannolikt leder till hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter
ska föregås av en konsekvensbedömning avseende dataskydd (artikel
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35 i dataskyddsförordningen) vid kvalitetsuppföljning. Inför i princip varje fullmäktigebeslut om kvalitetsuppföljning ska det således i
regel göras en detaljerad konsekvensbedömning avseende dataskydd.
När det gäller sekretesskyddet för uppgifterna hos de mottagande vård- och omsorgsgivarna som är myndigheter kan det konstateras att sekretess gäller med ett omvänt skaderekvisit för uppgift
om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden inom
hälso- och sjukvården (25 kap. 1 § OSL) och för uppgift om enskilds
personliga förhållanden inom socialtjänsten och därmed jämställd
verksamhet (26 kap. 1 § OSL). Stark sekretess kommer således att
gälla för uppgifterna även hos den mottagande vård- eller omsorgsgivaren som är myndighet (utlämnande från privata vård- eller omsorgsgivare berörs i avsnitt 19.4.6).
Utredningen konstaterar i avsnitt 14.5.6 att det i många fall är
nödvändigt att överföra just personuppgifter för att en vård- eller
omsorgsgivare ska kunna göra en ändamålsenlig kvalitetsuppföljning
av vården eller omsorgen, men föreslår att identitetsuppgifter ska
krypteras inför överföringen. Utredningen föreslår vidare att det ska
anges i den föreslagna lagen att personuppgifter som behandlas för
kvalitetsuppföljning ska krypteras, så långt detta är möjligt. När det
gäller kvalitetsuppföljning kommer det i många fall att vara lämpligt
att kryptera personuppgifter genom att byta ut patientens eller omsorgsmottagarens personnummer mot en icke informationsbärande
teckensträng. I vissa fall vill den myndighet som utför kvalitetsutvecklingen kunna identifiera enskilda patienter eller omsorgsmottagare i ett senare skede, t.ex. om man önskar göra en uppföljning av
vissa patienters eller omsorgsmottagares utveckling över tid. En
möjlighet är att myndigheten då bevarar en s.k. kodnyckel, dvs. information om vilken teckensträng som motsvarar ett visst personnummer, för att i ett senare skede kunna ”översätta” teckensträngar
till personnummer igen. Utredningens bedömning är att sekretess
kommer att gälla för uppgift i en sådan kodnyckel enligt 18 kap. 9 §
offentlighets- och sekretesslagen (se avsnitt 17.7). Enligt paragrafens första punkt gäller sekretess för uppgift som lämnar eller kan
bidra till upplysning om chiffer, kod eller liknande metod, om det kan
antas att syftet med metoden motverkas om uppgiften röjs och metoden har till syfte att underlätta befordran eller användning i allmän
verksamhet av uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts.
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I förarbetena till bestämmelsen sägs som exempel på tillämpningsområde att genom kryptering kan vissa kända uppgifter t.ex. personnummer omvandlas, efter en bestämd formel med verkan att uppgifterna anonymiseras.16 Härigenom kan det bli möjligt att fritt hantera
sekretesskyddade uppgifter t.ex. inom statistik och forskning.
I nu aktuellt fall är fråga om att använda krypterade personuppgifter för att underlätta användandet av uppgifterna från vård- och
omsorgsdokumentation, för vilka sekretess gäller med ett omvänt
skaderekvisit, för kvalitetsuppföljning av verksamheterna. Det kan
antas att syftet med krypteringen, dvs. att skydda patienternas eller
omsorgsmottagarnas identiteter, går om intet om kopplingen mellan
löpnummer och personnummer, dvs. kodnyckeln, röjs. I sådana fall
gäller sekretess för själva koden eller metoden med ett rakt skaderekvisit, dvs. det finns en presumtion för att uppgifterna är offentliga. En uppgift som kan röja kopplingen mellan löpnummer och
personnummer eller annan personuppgift som kan röja patientens
eller omsorgsmottagarens identitet får med ett sådant skaderekvisit
inte lämnas ut så snart det kan antas att meningen med koden eller
metoden för kryptering går förlorad om uppgiften röjs. Det kan
således antas att de flesta utlämnandeprövningar kommer att resultera i bedömningen att syftet med koden motverkas om kodnyckeln
blir offentlig. Utredningens slutsats är således att sekretess kommer
att gälla i de allra flesta fall även för kodnyckeln eller liknande.
Det kan alltså konstateras att den föreslagna regleringen innebär
att en rad åtgärder ska vidtas som syftar till att stärka skyddet för
patientens och omsorgsmottagarens integritet i samband med utbyte av uppgifter mellan vård- och omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning. Regleringen innebär vidare att sekretesskyddet hos såväl
utlämnande som mottagande myndigheter kommer att vara kommer
åtminstone lika starkt som tidigare. Utredningen bedömer att de
föreslagna åtgärderna väger upp för det minskade integritetsskydd
som en sekretessbrytande bestämmelse kan innebära. I avvägningen
ska också beaktas att syftet med den föreslagna regleringen om
kvalitetsuppföljning är att förenkla och förbättra vård- och omsorgsgivares kvalitetsarbete, till nytta för patienter och omsorgsmottagare. Utredningens sammantagna bedömning är att det bör införas
sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen
som innebär att hälso- och sjukvårdssekretessen och socialtjänst16

Prop. 1979/80:2 del A s. 143 f.

634

901
SOU 2021:4

Sekretess och tystnadsplikt vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ...

sekretessen (25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § OSL) inte hindrar att uppgift om enskilds personliga förhållanden lämnas till en vård- eller
omsorgsgivare om syftet är att uppgiften ska användas för kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen.
19.4.5

Utformningen av sekretessbrytande bestämmelser

Utredningen har i föregående avsnitt kommit fram till att det, för att
underlätta en ändamålsenlig överföring av personuppgifter mellan
vård- och omsorgsgivare är motiverat med en sekretessbrytande bestämmelse, dock under förutsättning att de särskilda villkor som ska
gälla för kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen är uppfyllda.
Den sekretessbrytande bestämmelsen ska endast vara tillämplig vid
behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning enligt den
föreslagna lagen, dvs. vid uppföljning av kvaliteten på hälso- och sjukvård som en region eller kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar som en region eller kommun ansvarar för (se närmare om lagens tillämpningsområde i avsnitt 17.1). Lagen uppställer
vissa särskilda krav, t.ex. att fullmäktige i den ansvariga regionen eller
kommunen har beslutat om behandlingen av personuppgifter för
kvalitetsuppföljning (se avsnitt 17.3.1) samt att personuppgifterna
endast ska behandlas för vissa i lagen angivna ändamål (avsnitt 17.4).
Den sekretessbrytande bestämmelsen ska alltså vara tillämplig endast
när personuppgifter begärs ut från en vård- eller omsorgsgivare för att
behandlas för kvalitetsuppföljning med stöd av den föreslagna lagen.
För att tydliggöra att de särskilda villkor som gäller för kvalitetsuppföljning ska vara uppfyllda för att bryta hälso- och sjukvårdssekretessen (25 kap. 1 § OSL) eller socialtjänstsekretessen (26 kap.
1 § OSL) bör de sekretessbrytande bestämmelserna, på samma sätt
som gäller för utlämnande av uppgifter till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen, formuleras på så sätt att
sekretessen inte hindrar att uppgift lämnas enligt den föreslagna lagen.
Vidare innebär formuleringen att de sekretessbrytande bestämmelsernas tillämpningsområden begränsas till de uppgifter som den
aktuella vård- eller omsorgsgivaren behöver för kvalitetsuppföljning i
det enskilda fallet.
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När det gäller brytande av hälso- och sjukvårdssekretessen bör den
sekretessbrytande bestämmelsen lämpligen införas som en ny punkt i
25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen, som innehåller en rad
sekretessbrytande bestämmelser på hälso- och sjukvårdsområdet, bl.a.
utlämnande av uppgifter vid sammanhållen journalföring och, som
nämns ovan, till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister. En
sekretessbrytande bestämmelse som bryter socialtjänstsekretessen
enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen bör lämpligen
införas i kapitel 26 samma lag, under rubriken ”Sekretessbrytande
bestämmelser”. De föreslagna sekretessbrytande bestämmelserna är
tillämpliga vid utlämnande av uppgifter till såväl offentliga som privata
vård- och omsorgsgivare.
19.4.6

Utlämnande från privata vård- och omsorgsgivare

Som anges i avsnitt 14.5.2 har kommuner och regioner behov av att
inhämta uppgifter från privata vårdgivare, t.ex. om kommunen eller
regionen har beställt en hälso- och sjukvårdstjänst av en privat vårdgivare och behöver följa upp att patienten fått den insats som beställts
och att insatsen varit av beställd kvalitet. Vidare har kommunala omsorgsgivare behov av att följa upp insatser inom den offentligt finansierade omsorgen, som utförs av privata omsorgsgivare (se avsnitt 14.5.4). Som beskrivs i avsnitt 19.1.6 gäller offentlighets- och
sekretesslagen bara för myndigheter och för verksamheter som enligt
lagen jämställs med myndigheter, t.ex. s.k. kommunala företag. För
privat hälso- och sjukvård eller privat verksamheter enligt socialtjänstlagen eller LSS gäller i stället regler om tystnadsplikt (6 kap.
12–14 §§ patientsäkerhetslagen, 15 kap. 1 § socialtjänstlagen och
29 § LSS, se vidare avsnitt 19.1.6). Tystnadsplikt innebär att uppgifter inte obehörigen får lämnas ut utanför den verksamhet för vilken
tystnadsplikten gäller. Av förarbetena till bestämmelserna om tystnadsplikt på hälso- och sjukvårdsområdet framgår att det vid tolkning av obehörighetsrekvisitet ter sig naturligt att söka viss ledning
i de skaderekvisit som fanns i motsvarande bestämmelse i den dåvarande sekretesslagens, och att tystnadsplikten för offentliga funktionärer och tystnadsplikten för hälso- och sjukvårdspersonal i
privat tjänst bör överensstämma.17
17

Prop. 1980/81:28 s. 23.
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Som exempel på överlämnande av uppgifter som inte anses som
obehörigt röjande kan nämnas bestämmelserna i 7 kap. 3 § fjärde
stycket socialtjänstlagen och 23 c § fjärde stycket LSS om möjligheten för den nämnd som beslutat om en insats som genomförs i en
enskild (privat) verksamhet att träffa avtal med den som bedriver
verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när
gallringsskyldigheten inträder. Enligt förarbetena medför bestämmelserna att det, när det gäller utlämnande från enskild (privat) verksamhet, är fråga om tillåtet överlämnade av handlingar, dvs. det är
inte fråga om ett obehörigt röjande.18
Utredningen föreslår ovan att det ska införas sekretessbrytande
bestämmelser som möjliggör utlämnande av uppgifter från offentliga vård- och omsorgsgivare till andra vård- och omsorgsgivare för
användning vid kvalitetsuppföljning. Möjligheten att bryta sekretessen i dessa fall bör överensstämma med reglerna om rätten att
bryta tystnadsplikten för utlämnande av uppgifter från privata vårdoch omsorgsgivare för kvalitetsuppföljning. De föreslagna sekretessbrytande reglerna bör således, på samma sätt som anges i avsnitt 19.1.6, medföra att obehörighetsrekvisiten i 6 kap. 12–14 §§
patientsäkerhetslagen, 15 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 § LSS ska
tolkas på motsvarande sätt vid utlämnande av uppgifter från privata
vård- eller omsorgsgivare. Med en sådan tolkning av behörighetsrekvisitet krävs det, enligt utredningens bedömning, inte någon
särskild reglering för att bryta tystnadsplikten vid utlämnande från
privata vård- och omsorgsgivare. Motsvarande bedömning gjordes i
förarbetena till patientdatalagen avseende de privata vårdgivarnas
möjligheter att lämna ut uppgifter till kvalitetsregister.19 Den föreslagna sekretessbrytande regeln bör alltså medföra att obehörighetsrekvisitet i 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen, 15 kap. 1 §
socialtjänstlagen och 29 § LSS inte hindrar ett utlämnande från privata vård- eller omsorgsgivare till andra vård- eller omsorgsgivare för
kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen.
Det bör här nämnas att det finns ett alternativt sätt att reglera
genombrott i tystnadsplikten hos privata vårdgivare. Som anges
ovan anses det inte som obehörigt röjande att någon fullgör sådan
uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. I 6 kap. 15 §
patientsäkerhetslagen anges i sex punkter vissa särskilda fall då
18
19

Prop. 2006/07:129 s. 91 f.
Prop. 2007/08:126 s. 197.
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hälso- och sjukvårdspersonalen, utöver vad som annars följer av lag
eller förordning, är skyldig att lämna ut uppgifter. Bestämmelsen
gäller hälso- och sjukvårdspersonal inom både offentlig och privat
hälso- och sjukvård. Exempel på sådana uppgifter är en uppgift om
någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall
begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket (punkten 1)
och en uppgift som behövs i verksamhet för personskydd för riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset,
statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare, om uppgifterna i
ett särskilt fall begärs av Säkerhetspolisen (punkten 2). Fråga har uppkommit om det är lämpligt att, för att förtydliga privata vårdgivares
möjlighet och skyldighet att lämna ut uppgifter för kvalitetsuppföljning, införa motsvarande uppgiftsskyldighet för uppgifter som ska
användas för kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen.
I förarbetena till bestämmelsen (6 kap. 15 § 1, 3 och 4 motsvarar
dåvarande 7 a § lagen [1980:11] om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.) anförs att kritik riktats mot utformningen av
sekretessreglerna på vårdområdet i sekretesslagen (1980:100), framför allt i fråga om möjligheterna att lämna uppgifter från sjukvårdsinrättningar till polisen.20 Det anförs vidare att man särskilt har
reagerat mot att sekretessen i stor utsträckning hindrar att uppgifter
lämnas till polisen då misstanke finns om allvarligare brottslighet
samt att det har påpekats att möjligheterna att verkställa delgivningar på sjukvårdsinrättningar har försämrats. När det gäller sekretessen på socialtjänstens område har det särskilt framhållits att
sekretesslagen i viss utsträckning hindrar ett effektivt samarbete
mellan de olika socialtjänstmyndigheterna. Även samarbetet mellan
socialtjänstmyndigheter och andra myndigheter, exempelvis skolan,
polisen och sjukvårdsinrättningar påstås ha försvårats. I förarbetena
sägs att en av socialtjänstlagens viktigaste utgångspunkter är att
socialtjänstens insatser i individuella ärenden ska präglas av frivillighet och självbestämmande. Verksamheten ska bygga på respekt för
människors självbestämmanderätt och integritet och socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom. Det hänvisas till motiven till lagen där det sägas
att samråd med andra myndigheter i regel inte bör ske utan att den
enskilde samtycker till det (prop. 1979/80:1 del A. s. 364 och 398).
20

Prop. 1981/82:186 s. 13 ff.
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Lagstiftningen har utformats så att den enskilde ska känna förtroende och respekt för socialtjänsten och så att han ska våga vända
sig till denna. I förarbetena konstateras vidare att sekretesslagen
innebär, jämfört med tidigare ordning, att uppgifter om enskilda
endast i begränsad utsträckning kan lämnas från en socialtjänstmyndighet till en annan myndighet. Om samtycke saknas, är det
princip bara harmlösa uppgifter som får lämnas ut. Den som tar
ställning till sekretessfrågan kan i viss utsträckning beakta vad den
mottagande myndigheten ska använda uppgifterna till. Om den
enskilde kan förväntas godta den avsedda användningen, är detta ett
tecken på att sekretess inte gäller för uppgifterna. I förarbetena anges
att sekretesslagens restriktiva regler om uppgiftslämnande från en
socialtjänstmyndighet till andra myndigheter speglar de värderingar
som ligger bakom den då nya socialtjänstlagstiftningen. Om man
skulle ändra reglerna och öppna vägen för ett ökat uppgiftslämnande,
skulle, enligt förarbetena, sannolikt principerna bakom socialtjänstreformen äventyras. Visserligen skulle man kanske kortsiktigt kunna
uppnå vissa fördelar genom att begränsa socialtjänstsekretessen.
Vissa vårdinsatser skulle ibland kunna genomföras lättare och polisens möjligheter att ingripa mot bl.a. narkotikabrottsligheten skulle
kanske på kort sikt förbättras. I det långa loppet skulle emellertid
det försämrade integritetsskyddet leda till mindre förtroendefulla
kontakter mellan den enskilde och socialtjänsten. En minskad benägenhet att ta kontakt med socialtjänsten skulle säkerligen bli följden,
vilket skulle vara till nackdel för arbetet inom denna.
Mot denna bakgrund blev slutsatsen i förarbetena att man bör
undvika att införa några mer generella begränsningar i sekretessen
för att öka möjligheterna att lämna uppgifter från myndigheterna på
socialtjänstens område till andra myndigheter. Sådana regler skulle
innebära ett väsentligt avsteg från socialtjänstlagens principer.
Vidare anges i förarbetena att de erfarenheter som har vunnits av
sekretesslagens tillämpning inom hälso- och sjukvården inte ger stöd
för att man bör genomföra några mera generella begränsningar i
sekretessen där. I förarbetena hänvisas till propositionen om hälsooch sjukvårdslag. m. m. (prop. 1981/82:97), i vilken principen att
god hälso- och sjukvård särskilt ska bygga på respekt för patientens
självbestämmande och integritet slås fast. Vidare sägs att vården och
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behandlingen så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i
samråd med patienten. 21
Sammanfattningsvis anges i förarbetena att ändringar av sekretessbestämmelser på vårdområdet bör begränsas till de speciella fall
där de nya reglerna har visat sig leda till olägenheter.
Fråga är här om det, på motsvarande sätt som anges i 6 kap. 15 §
patientsäkerhetslagen, bör införas en skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att lämna ut uppgifter för kvalitetsuppföljning enligt
den föreslagna lagen. Förarbetena till 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen ger uttryck för en försiktig hållning och att generella begränsningar i sekretessen bör undvikas på vård- och omsorgsområdena.
De fall som anges punkt 1–6 i bestämmelsen avser de särskilda situationer där det efter hand framkommit att det krävs lättnader i
sekretess och tystnadsplikt, framför allt för att underlätta den
brottsbekämpande verksamheten. Vidare kan en alltför omfattande
eller detaljerad reglering av uppgiftsskyldigheten leda till felaktiga
motssatsslut, dvs. en föreställning om att det krävs en särskild
reglering för att utlämnande av uppgifter från en privat vård- eller
omsorgsgivare ska vara möjligt. Som nämns ovan gör utredningen
bedömningen att sådan reglering inte krävs, utan att privata vårdoch omsorgsgivare, trots reglerna om tystnadsplikt, kan lämna ut
uppgifter för kvalitetsuppföljning med stöd av förarbetsuttalandena
om att utlämnande från en privat vård- eller omsorgsgivare inte är
att anse som ett obehörigt utlämnande om det sker i överensstämmelse med motsvarande regler i offentlighets- och sekretesslagen för
offentliga vård- och omsorgsgivare. Utredningen anser alltså att det
inte bör införas någon sådan uppgiftsskyldighet för vård- och omsorgsgivare för uppgifter som ska användas för kvalitetsuppföljning
enligt den föreslagna lagen.

21

Prop. 1981/82:186 s. 15 f.
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20

Ytterligare sekretessbrytande
bestämmelser inom hälsooch sjukvård och socialtjänst

20.1

Inledning

Utredningen har i kapitel 19 analyserat behovet av ändringar i sekretesslagstiftningen utifrån utredningens förslag om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Dagens
reglering av sekretess skiljer sig emellertid åt mellan myndigheter
inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten när det gäller
hantering av uppgifter om hälsa eller personliga förhållanden. Utredningen har mot denna bakgrund fått i uppdrag att se över möjligheterna att införa sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänsten i
likhet med bestämmelserna om hälso- och sjukvårdssekretess som
framgår av 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
(OSL). Enligt bestämmelserna hindrar inte sekretessen enligt 25 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen att uppgift lämnas från en
myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun (1) eller från en
myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i en region
till en annan sådan myndighet i samma region (2). Med myndighet
avses också s.k. kommunala företag.
I utredningens uppdrag ingår även att undersöka om det är möjligt eller lämpligt att, med bibehållen integritet och säkerhet, tillåta
ytterligare uppgiftslämnande mellan myndigheter inom hälso-och
sjukvården och enskilda (privata) vårdgivare och i sådana fall föreslå
nödvändiga författningsändringar. Eventuella författningsförslag,
bör avgränsas till att röra den individinriktade vård- och omsorgsverksamheten.
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En av de alternativa lösningar som utredningen föreslår kräver,
enligt utredningens bedömning, ytterligare reglering av behandling av
personuppgifter i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten (SoLPUL), bl.a. särskilda regler om s.k. inre
sekretess för både manuell och elektronisk hantering av uppgifter, den
enskildes inflytande över elektroniskt tillgängliggörande, tilldelning
av behörighet och kontroll av elektronisk åtkomst och information
till den registrerade (se vidare avsnitt 20.2.8). I avsnitt 16.13–16.17
och 17.5–17.11, som rör förslaget om en särskild lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning,
föreslår utredningen att motsvarande regler om bl.a. inre sekretess och
information förs in i den förslagna lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. För att förslagen
som rör en reglering av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning och förslagen om ytterligare sekretessbrytande bestämmelser inom socialtjänsten inte ska vara beroende
av varandra för att kunna genomföras, har utredningen valt att
utforma lagförslagen som fyra i förhållande till varandra självständiga
alternativ. Kapitel 1, som innehåller utredningens författningsförslag,
är därför uppdelat i fyra avsnitt. I detta kapitel berörs förslagen i
avsnitt 1.2 (begränsad sekretess-brytande bestämmelse inom socialtjänsten), 1.3 (generell sekretessbrytande bestämmelse inom socialtjänsten) och 1.4 (sekretessbrytande bestämmelse för utlämnanden
från offentlig till privat hälso- och sjukvård).

20.2

Sekretessbrytande bestämmelser
för socialtjänsten

20.2.1

Bakgrund

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men
(26 kap. 1 § OSL). Med socialtjänst avses i offentlighets- och sekretesslagen verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av
missbrukare utan samtycke och verksamhet som i annat fall enligt lag
handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till
socialtjänst räknas också verksamhet hos annan myndighet som inne642
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fattar omprövning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över
nämndens verksamhet och verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.
Med socialtjänst jämställs ärenden om bistånd åt asylsökande och
andra utlänningar, ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, ärenden hos patientnämnd om allmän omvårdnad och
verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (26 kap. 1 § OSL).
Även på socialtjänstens område finns vissa sekretessbrytande
bestämmelser. Exempelvis hindrar sekretessen inte att uppgift om
en enskild eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en
myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den
enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne inte
har fyllt arton år, fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller
flyktiga lösningsmedel eller vårdas med stöd av lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon
närstående till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet (26 kap. 9 § OSL).
För socialtjänsten finns det dock inte någon sekretessbrytande
bestämmelse som på motsvarande sätt som 25 kap. 11 § 1 och 2
offentlighets- och sekretesslagen bryter sekretessen mellan en myndighet inom socialtjänsten i en kommun och en annan sådan myndighet i samma region eller kommun.
Skillnaderna mellan sekretessregleringarna och behovet av en mer
likvärdig hantering av personuppgifter har tidigare lyfts fram i olika
sammanhang, bl.a. av Socialtjänstdatautredningen och Utredningen
om rätt information i vård och omsorg.
Den senare utredningen konstaterar att införandet av den fria
kommunala nämndorganisationen har inneburit att en del kommuner kommit att dela upp socialtjänsten på flera sektorer som organisatoriskt hör till olika nämnder. Om kommunfullmäktige utser
flera nämnder att fullgöra uppgifter som hör till socialnämndens
ansvarsområde uppstår, enligt 8 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, i princip sekretess mellan de nämnderna. Den fria kommunala nämndorganisationen har därför, tillsammans med offentlighets- och sekretessregleringen, medfört att nya sekretessgränser
kan uppstå beroende på hur en kommun väljer att organisera sin
verksamhet, även om de överväganden som ligger till grund för vald
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organisationsform inte har någon relevans för sekretessfrågan (se
vidare om Utredningen om rätt information i vård och omsorgs förslag
i avsnitt 20.2.3).1
Val av en organisationsform kan således få till konsekvens att det
uppstår sekretessgränser som inte är sakligt motiverade.
20.2.2

Sekretess mellan kommunala nämnder

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som
de behöver (2 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:453], förkortad SoL).
Socialtjänstens funktioner och vad som ingår i kommunens ansvar
för socialtjänsten beskrivs närmare i avsnitt 8.4.
Kommunens arbetsuppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den
eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer (2 kap. 4 §
SoL). Som nämns i avsnitt 8.4. var socialnämnden tidigare en obligatorisk kommunal nämnd, men sedan år 1992 har kommunen frihet
att bestämma om nämndorganisationen inom socialtjänsten. Enligt
6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige, om
inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Fullmäktige
får besluta att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i
hela kommunen. Bestämmelsen gör det möjligt att fördela uppgifterna inom ett visst specialreglerat område, som socialtjänsten, på flera
nämnder. Det är exempelvis möjligt att inom socialtjänsten inrätta
särskilda äldreomsorgsnämnder eller särskilda nämnder för personer
med funktionsnedsättningar med ansvar för både sociala och medicinska insatser. Ett annat exempel är att inrätta särskilda barn- och
ungdomsnämnder, med ansvar för både utbildningsfrågor, kulturoch fritidsfrågor och socialtjänst för barn och ungdom. Frågor som
rör barn kan också delas upp på andra sätt mellan olika nämnder.
Frågor som rör barnet och hör samman med att barnet har en
funktionsnedsättning och behöver insatser enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan hanteras
av omsorgsnämnden, medan frågor som t.ex. rör orosanmälan
avseende ett barn sorteras under socialnämnden. Det är också möjligt att låta en nämnd sköta enbart en avgränsad del av ett större
1

SOU 2014:23 s. 599 f.
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sakområde. Exempelvis låg omhändertagandet av ensamkommande
barn tidigare vanligtvis under en barn- och ungdomsnämnd. Vissa
kommuner har nu lyft över omhändertagandet av ensamkommande
barn till en egen nämnd. På så sätt kan ansvaret för socialtjänstens
verksamhet komma att spridas på flera olika nämnder inom samma
kommun. Varje nämnd i en sådan socialtjänstorganisation är att anse
som en egen myndighet i offentlighets- och sekretesslagens mening
och sekretess gäller då som huvudregel mellan dessa olika nämnder
inom samma kommun.
Av 6 kap. 2 § kommunallagen följer också att fullmäktige kan
besluta att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för
en del av kommunen. Det innebär att kommundelsnämnder kan
inrättas och att fullmäktige kan föreskriva att de lokala nämnderna
ska ha förvaltningsuppgifter av skilda slag, t.ex. inom socialtjänst.
Den lokala nämnden fungerar då som en självständig socialnämnd
och som en egen myndighet i sekretesshänseende.
Vidare kan fullmäktige besluta att en nämnd ska tillhandahålla
tjänster åt en annan nämnd. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra ett beställar-utförarsystem, där en nämnd är leverantör åt en
annan nämnd. Även i sådana fall gäller sekretess mellan de olika
nämnderna inom kommunen, även om de hanterar ärenden inom
samma verksamhetsområde såsom socialtjänst.
Kommunen kan också låta vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten utföras av s.k. kommunala företag. Sådana företag betraktas
som myndigheter i sekretesshänseende. Det gäller därmed sekretess
mellan ett kommunalt företag och de olika nämnderna inom kommunen.
20.2.3

Sekretess mellan självständiga verksamhetsgrenar inom
en myndighet

Att sekretess gäller även mellan självständiga verksamhetsgrenar
inom en och samma myndighet framgår av 8 kap. 2 § offentlighetsoch sekretesslagen. I bestämmelsen anges att vad som föreskrivs om
sekretess mot andra myndigheter i 8 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen och vad som föreskrivs i andra bestämmelser i lagen
om uppgiftslämnande till andra myndigheter och överföring av
sekretess mellan myndigheter, också gäller mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet, när de är att betrakta som själv645

912
Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser inom hälso- och sjukvård ...

SOU 2021:4

ständiga i förhållande till varandra. Om det finns en sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som reglerar
uppgiftslämnande mellan myndigheter, gäller den alltså även för
lämnande av uppgifter mellan olika självständiga verksamhetsgrenar
inom en myndighet. Den fråga som är relevant i detta sammanhang
är när olika verksamhetsgrenar inom en myndighet, i nu aktuellt fall
en kommunal nämnd, är att betrakta som självständiga i förhållande
till varandra.
Frågan vad som avses med en självständig verksamhetsgren inom
en myndighet har länge varit föremål för diskussion. Bestämmelsen
i 8 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen motsvarar 1 kap. 3 §
andra stycket i den tidigare gällande sekretesslagen (1980:100). I den
promemoria som föregick lagen uppställdes inget krav på att verksamhetsgrenarna skulle vara självständiga i förhållande till varandra.
Flera remissinstanser efterlyste klargörande uttalanden om hur gränsdragningen mellan olika verksamheter och mellan en myndighets
olika verksamhetsgrenar skulle göras. I förarbetena anges att starka
skäl talar för att sekretessens räckvidd mellan myndigheterna och
inom en myndighet regleras så långt detta är möjligt. Detta gäller
särskilt sekretessen till skydd för enskild. Enligt förarbetena ligger det
dock i sakens natur att en allmän regel som begränsar uppgiftslämnandet mellan myndigheterna och mellan olika verksamhetsgrenar
inom en myndighet inte kan ges någon närmare konkretisering. Det
ansågs tillräckligt att använda begreppen verksamhet respektive
verksamhetsgren för att ange det område utanför vilket en sekretessbelagd uppgift inte får lämnas utan prövning enligt sekretesslagen.
Vad som ska förstås med dessa begrepp får enligt förarbetena avgöras från fall till fall. Det anfördes också att i allmänhet torde
indelningen i olika myndigheter och uppdelningen inom myndighet
på skilda organisatoriska enheter lämna tillräcklig ledning.2
Konstitutionsutskottet ansåg att förslaget skulle kunna ge upphov till tolkningsproblem och föreslog därför att sekretess bara
skulle gälla mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet i de
fall dessa är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.3
Förebilden till detta rekvisit hämtades från dåvarande 2 kap. 8 §

2
3

Prop. 1979/80:2 del A s. 121.
Bet. 1979/80: KU37 s. 12 och14.
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(nuvarande 2 kap. 11 §) tryckfrihetsförordningen.4 När det gäller
vad som ska beaktas vid bedömningen av när ett organ ska anses
självständigt i förhållande till andra organ inom samma myndighetsorganisation hänvisade utskottet till förarbetena till bestämmelsen i
tryckfrihetsförordningen. Där anges att vid bedömningen kan det
vara av vikt att organet självständigt förvaltar viss egendom, har viss
handlingsfrihet inom en angiven ekonomisk ram eller i övrigt kan
vidta vissa faktiska åtgärder självständigt och på eget ansvar.5
Frågan om under vilka förutsättningar det uppkommer sekretessgränser mellan verksamheter inom samma myndighet tas upp i ett
antal propositioner på olika verksamhetsområden.6 I förarbetena till
offentlighets- och sekretesslagen sägs att det genom dessa förarbeten och sekretesslagens förarbeten har slagits fast att om olika delar
av en myndighets verksamhet har att tillämpa olika sekretessbestämmelser får de anses utgöra olika verksamhetsgrenar i sekretesslagens
mening. Först om olika delar av en myndighet utgör olika verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening finns det skäl att även ta ställning till om de också är att betrakta som självständiga i förhållande
till varandra.7
I förarbetena till offentlighets- och sekretesslagen sägs att utgångspunkten vid bedömningen fortfarande är densamma. Det innebär att
endast om det finns olika delar av en myndighets verksamhet som
sinsemellan har att tillämpa olika sekretessbestämmelser är det fråga
om olika verksamhetsgrenar i offentlighets- och sekretesslagens
mening, t.ex. den fiskala och den brottsbekämpande delen av Skatteverkets verksamhet. Om så är fallet, behövs det därutöver göras en
bedömning av om de olika verksamhetsgrenarna också har organiserats på ett sådant sätt att de förhåller sig självständiga till varandra. Det är bara om båda dessa kriterier är uppfyllda som det uppstår en sekretessgräns inom en myndighet.8
Även frågan om olika verksamheters självständighet i förhållande
till varandra i de kommunala nämnderna berörs i förarbetena till
offentlighets- och sekretesslagen. Det sägs att bestämmelsen i 1 kap.
4

Bestämmelsen lyder: Har ett organ som ingår i eller är knutet till en myndighet lämnat över
en handling till något annat organ inom samma myndighet, anses handlingen som inkommen
eller upprättad därigenom endast om organen uppträder som självständiga i förhållande till
varandra.
5
Prop. 1975/76:160 s. 152.
6
Se t.ex. prop. 2003/04:152 s. 249 f, prop. 2005/06:200 s. 146 f. och prop. 2006/07:108 s. 46.
7
Prop. 2008/09:150 s. 358.
8
Prop. 2008/09:150 s. 356 ff.
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3 § sekretesslagen (nuvarande 8 kap. 1och 2 §§ OSL) tillkom för att
förhindra att sekretesskyddad information, som lämnats eller inhämtats i en viss verksamhet och för ett visst ändamål, skulle användas i
en annan verksamhet, för vilken den inte varit avsedd. Härav har
slutsatsen dragits att om verksamheter från olika sekretessområden
inordnas under samma nämnd så är de olika sekretesskyddade verksamhetsområdena regelmässigt att anse som självständiga i förhållande till varandra ur sekretessynpunkt. Någon egentlig analys av om
kravet på verksamhetsgrenarnas självständighet i förhållande till varandra är uppfyllt när verksamheterna handhas av samma kommunala
nämnd har dock inte gjorts, vare sig när den fria nämndorganisationen infördes eller i senare lagstiftningsärenden. I kommuner har
reglerna uppfattats så att sekretess gäller mellan olika verksamheter
med skilda sekretessbestämmelser när de inordnas under en och
samma nämnd. 9
I nämnda förarbeten hänvisas till ett avgörande från JO, där frågan var om verksamhet enligt LSS skulle anses utgöra en självständig
verksamhetsgren inom den socialförvaltning som ansvarar för
verksamheten.10 I avgörandet tar JO hänsyn till att man i lagstiftningsärendet i stället för att integrera verksamheten med socialtjänsten valde att behålla skiljelinjen mellan omsorgsområdet och socialtjänsten, även om man i förarbetena konstaterat att verksamhet
enligt LSS står socialtjänsten nära. Också den omständigheten att
lagstiftaren rent tekniskt valt att jämställa verksamhet enligt LSS
med socialtjänst i stället för att uttryckligen ange att verksamheten
ska handhas av socialnämnden eller på annat sätt göra verksamheten
till en del av socialtjänsten i sekretesslagens mening talar i samma
riktning. JO anför dock att det kan ifrågasättas om kravet på
självständighet som lagen uppställer verkligen kan uppfyllas när den
yttersta beslutanderätten tillkommer en för verksamhetsgrenarna
gemensam nämnd. JO:s slutsats var att rättsläget var oklart.
Frågan om i vilka fall det finns en sekretessgräns mellan olika
verksamheter inom en myndighet har, som ovan nämnts, berörts i
ett antal olika propositioner på senare år. I förarbetena till den s.k.
ädelreformen sägs att hälso- och sjukvården och socialtjänsten är
olika verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening. Den kommunala
hälso- och sjukvården och socialtjänsten skulle dock inte, i just detta
9

SOU 2003:99 s. 256.
JO 1995/96 s. 431.

10
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fall, betraktas som självständiga i förhållande till varandra i sekretesslagens mening, eftersom det inte var fråga om verksamheter av skilda
slag. Någon ändring av uppdelningen i självständiga verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening mellan den kommunala socialtjänsten och övriga fall då hälso- och sjukvården bedrevs inom socialtjänsten avsågs dock inte.11
Ovanstående exempel belyser att det inte alltid står klart i vilka
fall olika verksamheter inom en nämnd är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Fråga kan t.ex. uppkomma vad
som gäller när verksamheter inom socialtjänsten skiljer sig åt väsentligt. Oklarheter kan också uppkomma i de fall då hälso- och sjukvård
och socialtjänst integreras och hanteras av samma nämnd.
Det har vid utredningens kontakter med företrädare för socialtjänsten framkommit att kommunerna vanligtvis utgår från att när
olika verksamheter inom socialtjänsten faller under samma kommunala nämnd och tillämpar samma sekretessbestämmelse, 26 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen, kan det inte vara fråga om en självständig verksamhetsgren på det sätt som avses i 8 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Även om det rör sig om olika typer av
socialtjänstverksamhet, anses det alltså inte utgöra självständiga verksamhetsgrenar så länge det rör sig om samma nämnd och de olika
verksamhetsgrenarna har att tillämpa samma sekretessbestämmelse.
Det tycks därför som att den nuvarande regleringen avseende självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet inte medför problem
för kommunernas nämnder. Däremot har det framförts att reglerna
för vad som ska anses utgöra en självständig verksamhetsgren inom
en myndighet är otydliga och att det i sig kan leda till osäkerhet hur
sekretessbestämmelser ska tillämpas inom en nämnd.

11

Prop. 1990/91:14 s. 85.
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Motiven till den nuvarande sekretessbrytande
bestämmelsen för hälso- och sjukvårdsmyndigheter
inom samma region eller kommun

Bakgrund
Den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen infördes ursprungligen i den dåvarande
sekretesslagen (1980:100) samtidigt som patientdatalagen (2008:355)
(PDL) trädde i kraft.
Patientdatalagen innebar en sammanhängande reglering av behandlingen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen,
som gäller för alla vårdgivare oavsett huvudman, samlades bl.a. reglering om skyldighet att föra patientjournal, inre sekretess och elektronisk åtkomst i en vårdgivares verksamhet, utlämnande av uppgifter
och handlingar genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, sammanhållen journalföring samt nationella och regionala
kvalitetsregister. Vissa bestämmelser fanns tidigare i annan lagstiftning, medan andra bestämmelser, exempelvis de som gäller sammanhållen journalföring, var helt nya. Lagförslaget motiverades bl.a. med
att regelverket anpassades till möjligheten till utbyte av elektroniskt
lagrad patientinformation, att det stärkte patienternas inflytande över
vården samt att vårdgivarnas möjligheter till informationsutbyte,
journalhantering och verksamhetsuppföljning förbättrades. Samtidigt konstaterades att lättare tillgänglig patientinformation och ett
smidigare utbyte av patientuppgifter ställde ökade krav på hur informationen hanteras så att patientens integritet inte hotas. Utgångspunkten var därför att hanteringen av personuppgifter inom hälsooch sjukvården skulle underlättas samtidigt som patientsäkerheten
och patientens egen möjlighet till medverkan skulle stärkas.12
En närmare beskrivning av patientdatalagen finns i kapitel 6. Här
berörs endast de bestämmelser som är av betydelse för frågan om en
sekretessbrytande bestämmelse motsvarande 25 kap. 11 § 1 och 2
offentlighets- och sekretesslagen bör införas för myndigheter på
socialtjänstens område.

12

Prop. 2007/08:126 s. 34.

650

917
SOU 2021:4

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser inom hälso- och sjukvård ...

En bestämmelse som bryter sekretessen mellan myndigheter
inom en region eller kommun
I samband med att patientdatalagen trädde i kraft infördes som
nämnts även en bestämmelse i dåvarande sekretesslagen om brytande
av hälso- och sjukvårdssekretessen mellan olika hälso- och sjukvårdsmyndigheter inom en region eller kommun. I motiven till bestämmelsen sägs att det tidigare i princip fanns en kommunal nämnd för
varje verksamhetsområde. Införandet av den fria kommunala nämndorganisationen hade inneburit att en kommun eller en region fick
möjlighet att indela t.ex. hälso- och sjukvården på flera sektorer som
organisatoriskt hör till olika nämnder. Hälso- och sjukvården kan t.ex.
sortera under olika distriktsnämnder. Likaså kan tandvård tillhöra en
nämnd, psykiatri en annan, sjukhusvård en tredje osv. Vidare kan viss
hälso- och sjukvård ha bolagiserats i kommunala företag. Eftersom
huvudregeln även enligt dåvarande sekretesslagen (nuvarande 8 kap.
1 § OSL) var att det gäller sekretess mellan olika myndigheter, gällde
sekretess mellan olika nämnders vårdinrättningar samt mellan dem
och kommunala företags vårdinrättningar. De kunde alltså inte utbyta
uppgifter utan en föregående sekretessprövning.13
När den fria kommunala nämndorganisationen infördes diskuterades det i lagstiftningsärendet vilka konsekvenser en friare nämndorganisation skulle få för sekretesslagstiftningens tillämpning. Man
konstaterade att sekretessreglerna inte hindrade en sådan ordning,
men att en översyn av sekretesslagen var påkallad.14
I förarbetena till den sekretessbrytande bestämmelsen sägs att
samtliga verksamheter, som utgör hälso- och sjukvård eller annan
medicinsk verksamhet, inom den offentliga sektorn har att tillämpa
sekretessen enligt 7 kap. 1 c § sekretesslagen (nuvarande 25 kap. 1 §
OSL). Härav följer att all hälso- och sjukvård som lyder under
samma nämnd inom en region eller kommun utgör en och samma
verksamhetsgren i sekretesslagens mening.15
I förarbetena anges vidare att det faktum att det inte gäller några
sekretessgränser inom en hälso- och sjukvårdsmyndighet inte innebär att det är fritt fram för hälso- och sjukvårdspersonalen att utbyta
uppgifter hur som helst. Detsamma gäller förstås även mellan olika
myndigheter inom en region eller kommun. Även om ingen sekre13
14
15

Prop. 2007/08:126 s. 164.
Prop. 1990/91:117 s. 43 f.
Prop. 2007/08:126 s. 162.
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tess skulle gälla mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter i samma
region eller kommun måste t.ex. en patients uttryckliga önskemål
om att uppgifter om honom eller henne inte fritt ska lämnas till en
annan myndighet inom regionen eller kommunen normalt respekteras på motsvarande sätt som gäller t.ex. mellan olika kliniker inom
en myndighet. Vidare torde det räcka för flertalet befattningshavare
som arbetar med t.ex. verksamhetsuppföljning att de får tillgång till
uppgifter som endast indirekt kan härledas till enskilda patienter.
Elektronisk åtkomst till kodnycklar, personnummer och andra uppgifter som pekar ut enskilda patienter borde på detta område kunna
vara starkt begränsade till enstaka befattningshavare.16
Det kan tilläggas att det i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen finns en skyldighet för en myndighet att på begäran av en
annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte
uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga
gång. Hur den skyldigheten förhåller sig till uttalandena i förarbetena om respekten för den enskildes uttryckliga önskemål diskuterades inte i förarbetena.
Bestämmelser med syfte att skydda patientens integritet
I förarbetena till patientdatalagen sägs att förtroendet för integritetsskyddet i informationshanteringen har relevans inte bara när det
gäller den yttre sekretessen gentemot utomstående och vid överföring av personuppgifter mellan vårdgivare. Även inom en sådan
verksamhet måste det finnas ett integritetsskydd avseende hanteringen av uppgifter om enskilda, s.k. inre sekretess. Begreppet inre
sekretess används i propositionen som ett begrepp som inrymmer
ett flertal frågeställningar om hur känsliga uppgifter om enskildas
hälsa och andra personliga förhållanden bör handhas inom en verksamhet för att motverka risker för obefogade intrång i den personliga integriteten.17 Patientdatautredningen föreslog en rad bestämmelser som hade till syfte att reglera hanteringen av känsliga personuppgifter inom en verksamhet för att motverka risker för obefogat
intrång i den personliga integriteten.

16
17

Prop. 2007/08:126 s. 166.
Prop. 2007/08:126 s. 141.
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I patientdatalagen infördes i detta syfte en bestämmelse om inre
sekretess (nuvarande 4 kap. 1 § PDL) där det anges att den som
arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om
en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller
av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och
sjukvården. Bestämmelsen omfattar både manuellt och elektroniskt
behandlade patientuppgifter, och även uppgifter om avlidna.
Avseende elektronisk patientjournalföring och övrig elektronisk
patientdokumentation infördes i patientdatalagen en förtydligad
bestämmelse om att en vårdgivare ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om patienter
(4 kap. 2 § PDL). Sådan behörighet ska begränsas till vad som
behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter
inom hälso- och sjukvården.
Vidare infördes i patientdatalagen en helt ny bestämmelse som
innebär en skyldighet för vårdgivaren att dokumentera sådana uppgifter om patienter som förs automatiserat samt att systematiskt och
fortlöpande kontrollera om obehörig åtkomst till uppgifter om
patienter förekommer (4 kap. 3 § PDL).
Patienten gavs rätt att på begäran få information om vilken direktåtkomst och elektroniska åtkomst som förekommit till elektroniskt
behandlade uppgifter om honom eller henne (8 kap. 5 § PDL). Patienten gavs också rätt att begära att vårddokumentation spärras från tillgänglighet genom elektronisk åtkomst för andra vårdenheter alternativt vårdprocesser (4 kap. 4 § PDL). Uppgift om att det finns spärrade
uppgifter får dock vara tillgänglig för andra vårdenheter eller vårdprocesser. Spärren kan med patientens samtycke hävas helt eller delvis. Spärren kan också i vissa fall hävas om patientens samtycke inte
kan inhämtas och om informationen kan antas ha betydelse för den
vård som patienten oundgängligen behöver. Vårdnadshavare har inte
rätt att spärra sina barns uppgifter.
Justitieombudsmannen, JO, ställde sig tveksam till utredningens
förslag om en sekretessbrytande bestämmelse som ska gälla mellan
hälso- och sjukvårdsmyndigheter i en region eller kommun och en
annan sådan myndighet i samma region eller kommun. Enligt JO
innebar förslaget att sekretessområdet inom hälso- och sjukvården
blir mycket stort. Inom en region kommer sekretessen inte att gälla
mellan t.ex. psykiatrin, folktandvården, verksamhet som rör smittsamma sjukdomar, missbrukarvården eller den somatiska vården. JO
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ifrågasatte mot denna bakgrund lämpligheten i förslaget och ansåg
att konsekvenserna behövde belysas ytterligare.18
I propositionen betonades dock att bestämmelsen inte innebär
att det är fritt fram för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar
inom samma myndighet att utbyta sekretessbelagda uppgifter. Med
hänvisning till tidigare uttalanden från JO sägs att det torde stå klart
att en befattningshavare inte har någon obegränsad frihet att lämna
uppgifter som omfattas av sekretess till sina arbetskamrater. Samtidigt kan sekretesslagen inte heller anses utgöra hinder mot att en
handläggare rådfrågar andra befattningshavare om ett ärende, åtminstone inte om det framstår som objektivt försvarbart. Uppgifter
måste fritt kunna lämnas till dem som på ett eller annat sätt deltar i
beredandet och avgörandet av ett ärende.19
I propositionen pekar man därefter på att den enskildes integritet
kan skyddas av andra typer av bestämmelser än sekretessbestämmelser. I sammanhanget nämns dåvarande 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (nuvarande 5 kap. 1 § 3 hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]), som anger att verksamheten ska bygga på respekt
för patientens självbestämmande och integritet. Vidare lyfts de ovan
nämnda förslagen på skyddsregler fram, bl.a. förslaget om att varje
journalhandling ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får
tillgång till den och att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del
av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon
deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgiften för
sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Det hänvisas också till de
förslag som stärker skyddet för den enskildes integritet vid elektronisk behandling av personuppgifter; bestämmelser om behörighetstilldelning, skyldighet för vårdgivaren att systematiskt och
fortlöpande kontrollera om obehörig åtkomst till uppgifter om
patienter förekommer och en rätt för den enskilde patienten att på
begäran få information om vilken direktåtkomst som förekommit
till elektroniskt behandlade uppgifter om honom eller henne.20
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de sekretessbrytande
bestämmelserna i 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen ska ses tillsammans med de integritetsstärkande regler som infördes samtidigt i och med patientdatalagen. I förarbetena till patient18
19
20

Prop. 2007/08:126 s. 161.
Prop. 2007/08:126 s. 163 och JO 1983/84 s. 262.
Prop. 2007/08 :126 s. 163 f.
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datalagen lyfts dessa bestämmelser fram som ett sätt att skydda den
enskildes integritet vid lättnader av sekretesskyddet.
20.2.5

Betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid

Utredningen om rätt information i vård och omsorg hade som övergripande uppdrag att utreda och lämna förslag till en mer ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering inom och mellan
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I uppdraget ingick bl.a. att
undersöka lämpligheten av att införa sekretessbrytande bestämmelser
i socialtjänsten motsvarande de som redan gäller på hälso- och sjukvården. Utredningens förslag beskrivs närmare i avsnitt 9.6. Här berörs endast de förslag som har relevans för förslaget om en bestämmelse som bryter sekretessen mellan myndigheter inom socialtjänsten
i samma kommun.
Generellt om förslagen i betänkandet
När det gäller socialtjänsten identifierade Utredningen om rätt information i vård och omsorg ett antal faktorer av betydelse för en ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering inom socialtjänsten, bl.a. behovet av att se över sekretessregleringens konsekvenser för
kommunens möjligheter till en ändamålsenlig och sammanhållen
informationshantering, behovet av en modernisering av regleringen av
behandling av personuppgifter i SoLPUL och SoLPUF21), behovet av
tydliga bestämmelser om inre sekretess och behovet av ett regelverk
som möjliggör direktåtkomst mellan utförare när så behövs.22
Utredningen lämnade mot denna bakgrund i betänkandet Rätt
information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) förslag på en förändrad reglering av behandling av personuppgifter och sekretess inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst. De förslag som är av störst
betydelse i detta sammanhang är förslaget om en sekretessbrytande
bestämmelse mellan socialtjänstmyndigheter inom samma kommun
och förslaget om en ny lag om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten, socialtjänstdatalagen. Den föreslagna socialtjänstdatalagen skulle ersätta SoLPUL och gälla vid behandling av person21
22

Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
SOU 2014 :23 s. 593 f.
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uppgifter inom socialtjänsten för kommunala myndigheter, enskilda
(privata) verksamheter och Statens institutionsstyrelse. Den föreslagna lagen innehöll bestämmelser från nuvarande SoLPUL och
SoLPUF, förtydliganden av bestämmelser i den då gällande personuppgiftslagen och helt nya bestämmelser.
Utredningen föreslog att socialtjänstdatalagen skulle innehålla
ett kapitel med ett antal grundläggande bestämmelser om behandling
av personuppgifter på socialtjänstens område. I lagen skulle det
uttömmande anges för vilka ändamål personuppgifter får samlas in
och i övrigt behandlas inom socialtjänsten samt vilka personuppgifter som får behandlas.23 Bland de grundläggande reglerna fanns
också reglering av personuppgiftsansvar, vilken betydelse individens
inställning till behandlingen av personuppgifter skulle ha och vilka
sökbegrepp som skulle få användas.
Utredningen konstaterade att det på socialtjänstens område
saknas uttryckliga bestämmelser om det som brukar kallas inre
sekretess, med bl.a. krav på styrning av behörighet och kontroll av
åtkomst till uppgifter. För att tydliggöra vikten av att uppgifter
endast är tillgängliga när det behövs för dem som behöver det och i
övrigt hanteras på ett säkert sätt ansåg utredningen att det behövdes
grundläggande bestämmelser om detta. Utredningen föreslog därför
ett särskilt kapitel med sådana bestämmelser, för att tydliggöra vilket
ansvar som ligger dels på den som arbetar i socialtjänsten, dels på den
som bedriver själva verksamheten. Utredningen om rätt information
i vård och omsorg menade att en uttrycklig reglering av den inre
sekretessen även var en förutsättning för utredningens förslag om
exempelvis förändrade sekretessgränser mellan kommunala myndigheter inom socialtjänstens område. Med regler om inre sekretess,
behörighetsstyrning och åtkomstkontroll skulle det tydliggöras att
det aldrig kan vara fråga om ett okontrollerat flöde av uppgifter inom
socialtjänsten. Detta sätt att reglera sekretess- och dataskyddet
skulle då även komma att likna vad som redan gällde för hälso- och
sjukvården.24
Utredningen föreslog mot denna bakgrund att det skulle införas
en grundläggande bestämmelse om inre sekretess som skulle gälla
oavsett om uppgifter hanteras manuellt eller elektroniskt. I socialtjänstdatalagen skulle det införas en bestämmelse som anger att den
23
24

SOU 2014:23 s. 652.
SOU 2014:23 s. 686 f.
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som arbetar hos någon som bedriver verksamhet inom socialtjänsten
får ta del av dokumenterade uppgifter om enskilda endast när han
eller hon behöver uppgifterna för sitt arbete inom socialtjänsten och
uppgifterna ska användas för något av de ändamål som är tillåtna
enligt socialtjänstdatalagen.25
Utredningen föreslog vidare att det i socialtjänstdatalagen skulle
tas in bestämmelser om att den som bedriver verksamhet inom
socialtjänsten ska se till att dokumenterade personuppgifter hanteras
och förvaras så att inte obehöriga får tillgång till dem. Om internet
eller andra jämförliga nät används för att överföra personuppgifter
som behandlas enligt socialtjänstdatalagen, skulle den som bedriver
verksamhet inom socialtjänsten se till att överföringen görs så att
ingen obehörig kan ta del av uppgifterna.26
Utredningen konstaterade att det på socialtjänstens område saknas
uttryckliga bestämmelser om krav på styrning av behörighet och
kontroll av åtkomst till uppgifter. Enligt utredningens bedömning är
det en brist, inte minst mot bakgrund av att socialtjänsten är en verksamhet med en omfattande hantering av integritetskänsliga personuppgifter. Utredningen föreslog därför att det i lagen skulle införas en
bestämmelse om att den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten
ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för elektronisk
åtkomst till personuppgifter. Behörigheten ska anpassas och begränsas till vad som behövs för att den som arbetar i socialtjänsten ska
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.27
Betänkandet innehåller också förslag på att den som bedriver
verksamhet inom socialtjänsten ska se till att åtkomst till uppgifter
om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras
och att systematiska och återkommande kontroller av om någon
obehörigen kommer åt uppgifterna utförs.28 Vidare föreslogs bl.a. att
den som bedriver verksamhet inom socialtjänst och som medger
andra som bedriver sådan verksamhet direktåtkomst eller på annat
sätt samarbetar vid behandling av personuppgifter, ska göra en riskoch sårbarhetsanalys och komma överens med de andra om hur
informationssäkerheten och skyddet för personuppgifterna ska tillgodoses. Detta ska göras innan samarbetet inleds. Av överenskom25

SOU 2014:23 s. 689.
SOU 2014:23 s. 691.
27
SOU 2014:23 s. 698 f.
28
SOU 2014:23 s. 701.
26
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melsen ska även framgå hur personuppgiftsansvaret är fördelat med
avseende på övergripande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.29
Utredningen om rätt information inom vård och omsorg lämnade
särskilda förslag avseende utlämnande genom direktåtkomst. Utredningen föreslog att det, liksom i patientdatalagen, skulle finnas en
bestämmelse om att utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast i den utsträckning som anges i lag eller
förordning.30
Betänkandet innehåller ett förslag om att en kommun som bedriver socialtjänst genom flera myndigheter, eller sådana kommunala
företag som avses i 2 kap. 3 § offentlighet- och sekretesslagen, får ha
direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av någon annan
sådan myndighet eller bolag i samma kommun. Förslaget ska enligt
utredningen ses tillsammans med förslaget om en sekretessbrytande
bestämmelse för myndigheter inom socialtjänsten i samma kommun. För att förslaget i praktiken ska få avsedd effekt krävs att det
kompletteras med en särskild bestämmelse som tillåter nämnderna
och bolagen att ha direktåtkomst till varandras personuppgifter. En
sådan bestämmelse är enligt utredningen i konsekvens med motiven
till sekretessgenombrottet och innebär att socialtjänstdatalagen inte
samtidigt med förslaget i sekretessdelen uppställer nya hinder för
uppgiftsutbytet inom kommuner som valt eller som överväger att
dela upp socialtjänstverksamheten på olika nämnder. Stora tillämpningsproblem skulle i så fall kunna uppstå i frågor om informationshanteringen. Utredningen anförde att motsvarande förutsättningar
finns inom hälso- och sjukvårdens område.31
Utredningen betonade att det inte varit fråga om att tillåta någon
okontrollerad spridning av uppgifter. Utredningen pekade på den
föreslagna grundläggande bestämmelsen om inre sekretess samt utredningens andra förslag med syfte att stärka integritetsskyddet. Det
anfördes att förslagen om sekretessbrytande regler och tillåten
direktåtkomst skulle läsas i ljuset av förslagen som förtydligar det
ansvar för en säker hantering av personuppgifter som den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten har och bestämmelserna om inre
sekretess, behörighetsstyrning, åtkomstkontroll m.m. Exempelvis
29
30
31

SOU 2014:23 s. 708.
SOU 2014:23 s. 720.
SOU 2014:23 s. 728 f.
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ska den som ansvarar för verksamheten i socialtjänsten genom behörighetsstyrning se till att behörig personal får tillgång till de uppgifter som behövs för att utföra arbete och samtidigt se till att
begränsa behörigheten just efter detta behov och göra fortlöpande
och systematiska kontroller av åtkomsten till uppgifter om enskilda.
Vidare har den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten alltid
ett grundläggande ansvar för att se till att dokumenterade uppgifter
hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
Utredningens sammantagna bedömning var att de integritetsskyddande bestämmelserna tillsammans med dessa nya möjligheter till
informationsutbyte ger en bra balans mellan de olika intressen som
behöver värnas.32
Förslaget om sekretessbrytande bestämmelse
I betänkandet konstaterades att utvecklingen inom många kommuner
innebär att det inte längre bara finns en kommunal nämnd för varje
verksamhetsområde. Införandet av den fria kommunala nämndorganisationen har inneburit att en del kommuner kommit att dela upp
socialtjänsten på flera sektorer som organisatorisk hör till olika nämnder. Om kommunfullmäktige utser flera nämnder att fullgöra uppgifter som hör till socialnämndens ansvarsområde, uppstår dock enligt
8 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen i princip sekretess mellan
de nämnderna. Den fria kommunala nämndorganisationen har därför,
tillsammans med offentlighets- och sekretessregleringen, medfört att
nya sekretessgränser kan uppstå beroende på hur en kommun väljer
att organisera sin verksamhet, även om överväganden som ligger till
grund för vald organisationsform inte har någon relevans för sekretessfrågan. Val av en organisationsform kan således få till konsekvens
att det uppstår sekretessgränser som inte är sakligt motiverade.33
Enligt Utredningen om rätt information i vård och omsorg har den
fria kommunala nämndorganisationen medfört tillämpningsproblem inom kommuner där organisatorisk utveckling fått till följd att
sekretessgränser uppstått i verksamheter som tidigare kunnat utgöra
ett enda sekretessområde. Det innebär otillfredsställande hinder för
verksamheter inom kommuner som sakligt sett kan höra samman
32
33

SOU 2014:23 s. 730 f.
SOU 2014:23 s. 599 f.
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men som formellt lagts under olika nämnder utifrån helt andra
bevekelsegrunder än de som bär upp att socialtjänstsekretess ska
gälla även mellan myndigheter. För den enskilde kan det innebära en
tidskrävande och i vissa fall oöverskådlig informationshantering.34
Som exempel på fall då problem kan uppstå beskriver utredningen
att det är vanligt att en kommun organiserar sig på så sätt att en arbetsmarknadsnämnd hanterar insatser till personer som behöver ekonomiskt bistånd, medan socialnämnden beslutar om ekonomiskt bistånd
till enskilda. I dessa fall är det viktigt att nämnderna kan utbyta
information om en enskilds deltagande i sådana insatser som organiseras av andra nämnder. Insatser för den enskilde ska enligt socialtjänstlagen utformas och genomföras tillsammans med honom eller
henne. Det innebär att socialtjänsten under en utredning inte ska eller
bör inhämta uppgifter från andra enskilda eller myndigheter utan att
den enskilde har lämnat sitt samtycke. Det bör, enligt utredningen,
inte vara någon skillnad i hanteringen av information beroende på hur
en kommun väljer att inrätta sin organisation.35
Utredningen om rätt information i vård och omsorg föreslog mot
denna bakgrund att ett sekretessbrytande undantag från socialtjänstsekretess skulle införas i offentlighets- och sekretesslagen. Undantaget
skulle innebära att socialtjänstsekretess inte hindrar att uppgift lämnas
från en myndighet inom socialtjänsten i en kommun till en annan
sådan myndighet i samma kommun. Enligt utredningens bedömning
gjorde förslaget det möjligt för en kommun att organisera och bedriva
socialtjänstverksamhet genom olika myndigheter, exempelvis stadsdelsnämnder eller beställar- och utförarnämnder, utan att omotiverade
sekretessgränser uppstod mellan myndigheterna. Förslaget undanröjde enligt utredningen i praktiken sekretesshinder mellan olika
myndigheter på socialtjänstens område i samma kommun. Samtidigt
betonade utredningen att enskildas inställning fortfarande skulle
tillmätas betydelse, bl.a. till följd av den grundläggande bestämmelsen
i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen om att verksamheten ska bygga på
respekt för människornas självbestämmande och integritet och motsvarande bestämmelse i 6 § LSS. I linje med detta skulle en enskilds
uttryckliga önskemål om att uppgifter om honom eller henne inte
fritt ska lämnas från en myndighet till en annan inom kommunen
34
35

SOU 2014:23 s. 600.
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normalt sett, enligt utredningen, respekteras även om den föreslagna
sekretessbrytande bestämmelsen införs.36 Vidare skulle förslaget
enligt utredningen läsas i ljuset av utredningens förslag om tydligare
reglering av inre sekretess, med bl.a. krav på behörighetsstyrning,
åtkomstkontroll m.m. De föreslagna kraven på behörighetsstyrning
innebar enligt utredningen att den som arbetar inom socialtjänsten
inte skulle ha möjlighet att bereda sig elektronisk åtkomst till sådana
uppgifter om individer som inte motsvarar det behov som finns för
att arbetet ska kunna utföras. Den faktiska tillgången till uppgifter
skulle därmed så långt som möjligt anpassas och begränsas till vad
som är påkallat med hänsyn till varje anställds, eller motsvarande,
behov.37
Datainspektionen angav i sitt remissyttrande38 att Utredningen
om rätt information i vård och omsorgs förslag om en sekretessbrytande bestämmelse och förslaget om möjligheten för en myndighet
eller ett kommunalt företag inom en kommun att ha direktåtkomst
till personuppgifter som behandlas av någon annan sådan myndighet
eller företag i samma kommun tillsammans innebär ett betydligt
friare utbyte av personuppgifter. En sådan förändring i åtkomsten av
ytterst integritetskänsliga personuppgifter kräver, enligt Datainspektionen, att lagstiftaren gör en grundlig utredning av dels behovet av en sådan behandling, dels de konsekvenser behandlingen kan
komma att få för de enskilda registrerades personliga integritet.
Enligt Datainspektionen hade utredningen endast anfört att kommunerna har stor frihet i fråga om nämndorganisation och att detta
kan komma att inverka på sekretessgränserna mellan nämnder som
samtliga utför socialtjänst. Datainspektionen anförde vidare att
socialtjänst är ett mycket vitt begrepp, som innefattar allt från äldreomsorg och behandling av missbrukare till bistånd åt asylsökande
och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. En lättnad i sekretessen
och införande av direktåtkomst mellan olika nämnder som utför
verksamhet inom socialtjänsten skulle i praktiken innebära att den
nämnd som utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ha
direktåtkomst till personuppgifter som hanteras inom den nämnd
som utför vård och behandling av missbrukare. Varför dessa skilda
delar av socialtjänsten, som utför verksamhet av mycket olika slag,
36

SOU 2014:23 s. 604 ff.
SOU 2014:23 s. 606.
38
Remissammanställning över betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid
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ska ha direktåtkomst till personuppgifter av mycket känslig natur
hos varandra berörs inte i betänkandet. De bestämmelser om inre
sekretess som utredningen hänvisade till förtydligade enligt Datainspektionen endast det som redan gällde enligt den då gällande
personuppgiftslagen och innebar därför i praktiken inte någon reell
förstärkning av integritetsskyddet. I praktiken byts ett skydd genom
en stark sekretess och därför ett utlämnande endast i varje enskilt
fall, mot ett betydligt svagare integritetsskydd, ett skydd som är
direkt beroende av varje anställds bedömning av vad den har rätt att
ta del av och den personuppgiftsansvariges möjligheter till kontroll.
Någon uttrycklig rätt för den enskilde att påverka ett utlämnande
kom inte till uttryck i den föreslagna socialtjänstdatalagen, och
Datainspektionen ställde sig därför frågande till om den i praktiken
skulle komma att ha någon reell effekt på den enskildes möjligheter
att påverka utlämnandet.39
Utredningen om rätt information i vård och omsorgs förslag har inte
genomförts i nu berörda delar. Även i detta sammanhang kan lyftas
fram att utredningen ansåg att en uttrycklig reglering av den inre
sekretessen var en förutsättning för förslaget om förändrade sekretessgränser mellan kommunala myndigheter inom socialtjänstens
område. Behandlingen av personuppgifter mellan myndigheter inom
socialtjänsten skulle kontrolleras genom reglerna om inre sekretess,
behörighetsstyrning och åtkomstkontroll, på samma sätt som inom
hälso- och sjukvården.
20.2.6

Behov av sekretessbrytande bestämmelser

Utredningens bedömning: Det finns ett tydligt behov av att
hantera och utbyta information mellan myndigheter inom socialtjänsten i en kommun.
Utredningen har i avsnitt 12.2.2 redogjort för det behov som finns
hos kommunala nämnder av att hantera och utbyta information
gällande dokumentation avseende insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar. Ett sådant behov finns bl.a. då en
kommun delat upp sin socialtjänstverksamhet på två eller flera
39

Remissammanställning över betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid
(SOU 2014:23) S2014/00112/FS s. 226 f.
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nämnder med tillhörande förvaltningar som t.ex. enligt en beställaroch utförarmodell, där det som tidigare var en socialnämnd splittrats
och blivit en eller flera beställar- och utförarnämnder. Det kan även
finnas behov när nämndstrukturen delats upp geografiskt, t.ex. i
kommundels- eller stadsdelsnämnder. Det förekommer även att den
organisatoriska uppdelningen är uppbyggd efter olika ämnesområden inom socialtjänsten, t.ex. äldreomsorg samt hälso- och sjukvård,
stöd till personer med funktionsnedsättningar och individ- och
familjeomsorg samt övrig socialtjänst.
Denna problematik löses till viss del av den föreslagna regleringen
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Den föreslagna
regleringen omfattar dock endast insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar och innebär i de flesta fall att den enskilde
måste samtycka till att den mottagande myndigheten får tillgång till
uppgifter hos den utlämnande myndigheten. Motsvarande behov kan
emellertid finnas även inom socialtjänstens övriga delar.
Även på vissa områden inom socialtjänsten som inte avser insatser
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar kan det finnas
behov av att utbyta uppgifter mellan olika myndigheter i samma
kommun utan hinder av sekretess. I betänkandet SOU 2014:23 Rätt
information på rätt plats i rätt tid angavs som exempel på detta att det
förekommer att en kommun organiserar sig på så sätt att en arbetsmarknadsnämnd hanterar insatser till personer som behöver ekonomiskt bistånd, medan socialnämnden beslutar om ekonomiskt bistånd
till enskilda. I dessa fall är det viktigt att nämnderna kan utbyta information om en enskilds deltagande i sådana insatser som organiseras av
andra nämnder.40
Utredningen har genom kontakter med företrädare för socialtjänsten fått fler exempel på situationer då möjlighet till utbyte av
sådan information behövs för att socialtjänsten ska kunna ge den
enskilde det stöd och den hjälp som han eller hon behöver.
Bland annat behöver handläggaren som ska utreda behovet av
boendestödjare efter en ansökan om det, veta om sökanden har
bistånd från någon annan nämnd för att kunna utreda behovet. Det
förekommer ibland att en individ får biståndsinsatser i form av
boendestödjare från två olika nämnder. Även när en person ansöker
om personlig assistans behöver handläggande nämnd veta om personen har insats i form av hemtjänst beviljad från någon annan
40
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nämnd för att kunna bedöma omfattningen av behovet av personlig
assistans.
Utredningen har även fått som exempel att socialpsykiatri i vissa
kommuner kan bedrivas under flera nämnder och då finns ett behov
för de olika nämnderna att utbyta information om en individ för att
kunna utforma gemensamma lösningar för individen. Det kan också
finnas behov av informationsutbyte beträffande en endivid mellan
två nämnder som gemensamt driver ett utredningsboende där
individen bor, exempelvis en arbetsmarknadsnämnd och en funktionsstödsnämnd. Behov av att lämna information mellan nämnder
beträffande en individ finns också när en nämnd beslutat att placera
individen på ett utredningsboende som drivs av en annan nämnd.
Ytterligare ett exempel är när kommunen har uppgiftsskyldighet
som bryter sekretessen i visst avseende gentemot myndigheter
utanför kommunen, exempelvis Kriminalvården. Då finns behov för
kommunen att samla in information från olika nämnder för att
kunna fullgöra uppgiftsskyldigheten. I dag måste kommunen vidarebefordra begäran att få ut uppgifter med stöd av uppgiftsskyldigheten till samtliga berörda nämnder. Även vid misstanke om välfärdsfusk finns det ett behov av att kunna utbyta uppgifter, bl.a.
finns ett stort behov av utökade möjligheter för kommuner att
kunna kontrollera uppgifter i samband med utbetalning av ekonomiska ersättningar med stöd av LSS.
Ett annat exempel är kommuner där insatser enligt LSS beslutas
av en nämnd och en annan nämnd i kommunen har hand om utredningar vid misstanke om att barn far illa. Om misstanke uppstår om
att ett barn far illa, exempelvis på grund av att föräldrarna brister i
omsorgen om barnet, ska ett ärende inledas hos den nämnd som har
hand om utredningar vid misstanke om att barn far illa. Om detta
barn har en funktionsnedsättning och får insatser enligt LSS från en
annan nämnd, har inte handläggaren av LSS-ärendet möjlighet att få
kännedom om vad som framkommer i ärendet gällande orosanmälan, trots att denna information kan vara av betydelse i LSS-ärendet för att ge barnet det stöd och den hjälp som barnet behöver.
Ett annat sätt som kommuner ibland organiserar sina nämnder
när det gäller individinriktade insatser inom socialtjänsten är att stöd
till barn ges av en nämnd och, när barnet sedan uppnår en viss ålder,
vanligtvis 18 år, så är det en annan nämnd som får ansvar för att
lämna stöd. Vid utredning av vilka insatser den numera vuxna per-
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sonen ska få har handläggaren hos den senare nämnden ofta behov
av dokumentation från den tidigare ansvariga nämnden för att kunna
ge den enskilde det stöd och den hjälp som han eller hon behöver.
Det är vanligt att enskilda som har kontakt med socialtjänsten har
det på grund av att man har sammansatta behov och behov av stöd i
flera avseenden. Exempelvis kan en person som ansöker om försörjningsstöd även behöva ansöka om stöd från socialtjänsten på grund
av missbruk. Detta är två olika insatser som i många fall handläggs
hos två olika nämnder i en kommun. Det genomförs då en utredning
vid varje nämnd om vilket bistånd den enskilde ska få. I många avseenden är det samma information som behövs i de båda utredningarna. Information om vilket stöd den enskilde har fått tidigare,
vilken effekt detta stöd har gett, vilket nätverk som finns kring den
enskilde och vilka svårigheter som den enskilde i övrigt har i sin livsföring är exempel på sådan information. Den handläggare som beslutar om försörjningsstöd behöver ha information om att det finns ett
missbruk och hur behandlingen för detta ser ut för att kunna avgöra
vilka möjligheter den enskilde har att kunna söka arbete, som i vissa
fall ställs som krav för att en arbetslös person ska få ekonomiskt
bistånd.
Möjlighet att utbyta sekretessbelagd information mellan kommunala nämnder kan även vara nödvändig för att en handläggare vid
en nämnd ska kunna lämna den enskilde det praktiska stöd som den
enskilde behöver vid kontakter i ärenden hos en annan nämnd. Om
en handläggare som är ansvarig för en enskild person med funktionsnedsättning kan få information från en annan nämnd om ett ärende
som den enskilde har hos den nämnden, kan handläggaren stötta den
enskilde i detta ärende, exempelvis med att lämna in de uppgifter
som behövs för en ansökan om ekonomiskt bistånd.
En annan aspekt av den bristande möjligheten att utbyta sekretessbelagd information mellan nämnder i en kommun som utredningen uppfattat, är att många enskilda som har kontakt med socialtjänsten befinner sig i en mycket utsatt situation och därför ibland
inte förmår att upprepade gånger lämna samma information till
handläggare vid olika nämnder. I dessa fall skulle visserligen kunna
hävdas att den enskilde genom sitt samtycke helt eller delvis kan häva
socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, och på så vis göra det möjligt för en myndighet inom
socialtjänsten i en kommun att lämna ut uppgifter om honom eller
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henne till en sådan myndighet i samma kommun. Som beskrivs i
avsnitt 20.2.7 finns det dock vissa problem med sådant samtycke.
Utredningen har också uppfattat att det ofta hos den enskilde
som har kontakt med socialtjänsten finns en förväntan att den information som lämnats till en handläggare inom socialtjänsten gällande
ett ärende även når nästa person som den enskilde har kontakt med,
oavsett vid vilken nämnd denna person arbetar. Det är också ofta
svårt för den enskilde att uppfatta att han eller hon i vissa fall vid
kontakt med olika personer i socialtjänsten inom samma kommun
har kontakt med olika myndigheter. I många fall önskar och förväntar sig därför den enskilde att det finns ett utbyte av information
mellan olika myndigheter inom kommunens socialtjänst så att en ny
person inom socialtjänsten som den enskilde träffar redan vet vilket
stöd den enskilde behöver.
Ett mer generellt argument som framförts av företrädare för
socialtjänsten är att utvecklingen alltmer går mot att företrädare för
olika delar av socialtjänsten samarbetar i team, i syfte att så bra som
möjligt möta den enskildes behov. Detta gäller särskilt personer som
har behov av stöd från flera olika verksamheter inom socialtjänsten.
Från att tidigare ha varit specialister är tanken nu att handläggarna
inom socialtjänsten i större utsträckning ska vara generalister, och
kunna hantera frågor inom flera verksamheter inom socialtjänsten.
Utgångspunkten är att det är en fördel för den enskilde att inte
behöva träffa så många olika handläggare för att få den hjälp eller det
stöd han eller hon behöver, utan att den enskildes behov ska kunna
tillgodoses genom ett mer långtgående samarbete mellan olika handläggare från olika delar av socialtjänsten, i s.k. team. Det har framförts att sekretessgränser mellan olika kommunala nämnder hindrar
sådant samarbete.
Mot bakgrund av det ovan anförda bedömer utredningen att det
finns ett tydligt behov av att hantera och utbyta information mellan
myndigheter inom socialtjänsten i en kommun.
20.2.7

Finns det någon tillämplig sekretessbrytande
bestämmelse?

Innan utredningen föreslår en sekretessbrytande bestämmelse bör
det undersökas om det redan finns någon sekretessbrytande bestämmelse som är tillämplig på nu aktuella fall.
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Av 10 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen följer att sekretess
till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan
enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det. En
enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för
honom eller henne, om inte annat anges i offentlighets- och sekretesslagen (12 kap. 2 § OSL). Om en enskild samtycker till att en uppgift
som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en
annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett
förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna
uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant
förbehåll när uppgiften lämnas ut. Något förbehåll kan inte göras när
uppgift ska lämnas till en annan myndighet. Dessa bestämmelser gäller
generellt, om inte något annat anges i offentlighets- och sekretesslagen. Något sådant undantag finns inte på socialtjänstens område.
Den enskilde kan alltså alltid genom sitt samtycke helt eller delvis
häva socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen, och på så vis göra det möjligt för en myndighet inom
socialtjänsten i en kommun att lämna ut uppgifter om honom eller
henne till en sådan myndighet i samma kommun. Företrädare för
socialtjänsten har dock framfört att det inte alltid är möjligt eller
lämpligt att stödja sig på den enskildes samtycke för ett sådant utlämnande. Ibland har den enskilde inte möjlighet att lämna sitt
samtycke, t.ex. på grund av en kognitiv funktionsnedsättning eller
demenssjukdom. Vidare uppfattas det i vissa fall som tveksamt att
basera ett utlämnande på den enskildes samtycke. I de fall den enskilde intar en beroendeställning i förhållande till myndigheten kan det,
enligt företrädare för socialtjänsten, ifrågasättas om den enskilde kan
lämna ett giltigt samtycke enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Enligt 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen hindrar inte
sekretess att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska
kunna fullgöra sin verksamhet. Vanligtvis är utlämnandet av en
uppgift från en socialtjänstmyndighet i en kommun till en annan sådan
myndighet i samma kommun inte nödvändigt för den utlämnande
myndighetens verksamhet på det sätt som avses i bestämmelsen. Inte
heller denna generellt tillämpliga sekretessbrytande bestämmelse kan
därför tillämpas i nu aktuella fall.
I 10 kap. 20–22 §§ offentlighets- och sekretesslagen finns
bestämmelser som bryter socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 §
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offentlighets- och sekretesslagen. Dessa bestämmelser gäller dock
bara i förhållande till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet,
och är således inte aktuella för sådant utlämnande som det är fråga om
här. Generalklausulen i 10 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen
gäller inte i fråga om sekretess enligt bl.a. 26 kap. 1–6 §§ offentlighetsoch sekretesslagen.
I 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns det i 8–10 §§
sekretessbrytande bestämmelser som bryter sekretessen på socialtjänstens område. Enligt 26 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen hindrar inte sekretess enligt 26 kap. 1 § samma lag att uppgift
om en enskild eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en
myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den
enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne inte
har fyllt arton år, fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller
flyktiga lösningsmedel eller vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård. Detsamma gäller
uppgift om en gravid person eller någon närstående till denne, om
uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det
väntade barnet. Bestämmelsen gäller därför generellt mellan myndigheter på socialtjänstens område, och skulle därför kunna tillämpas
vid utlämnande mellan socialtjänstmyndigheter inom en kommun.
Tillämpningsområdet är dock begränsat till de fall som anges i
bestämmelsen, och är således alltför begränsat i förhållande till vad
som krävs i nu aktuellt fall. Inte heller någon av de andra sekretessbrytande bestämmelserna bryter socialtjänstsekretessen enligt
26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen på det generella sätt
som är avsikten här. Sammanfattningsvis finns det inte någon sekretessbrytande regel som på motsvarande sätt som 25 kap. 11 § 1och 2
offentlighets- och sekretesslagen, bryter sekretessen mellan en socialtjänstmyndighet eller självständig verksamhetsgren inom en sådan
myndighet inom en kommun och en annan sådan myndighet eller
verksamhetsgren inom samma kommun.
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Är det lämpligt med sekretessgenombrott?

Som anges i utredningens direktiv ska utredningen se över möjligheterna att införa sekretessbrytande bestämmelser för socialtjänsten
i likhet med bestämmelserna om hälso- och sjukvårdssekretess i
25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen. Utredningen har uppfattat uppdraget så att det är punkt 1 och 2 i denna bestämmelse som
avses dvs. möjligheten att införa en bestämmelse som bryter sekretessen mellan en myndighet inom socialtjänsten i en kommun och
en annan sådan myndighet i samma kommun. Som alltid när en
sekretessbrytande bestämmelse övervägs bör det ske en avvägning
mellan myndigheternas behov av att utbyta uppgifter och intresset
som sekretessbestämmelsen avser att skydda. Endast om behoven av
att utbyta uppgifter väger tyngre än det som skyddas finns det skäl
för sekretessgenombrott.
Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretessen
gäller alltså till skydd för den enskilde och dennes personliga förhållanden med ett omvänt skaderekvisit, dvs. det finns en presumtion för att uppgifterna inte kan lämnas ut. Som sagts många gånger
tidigare så kan uppgifter om enskilda inom socialtjänsten ofta vara
av mycket känslig karaktär. Utöver uppgifter om fysisk och psykisk
hälsa kan det t.ex. röra sig om uppgift om tidigare eller pågående
missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer eller andra övergrepp.
Därutöver kan det i vissa fall röra sig om en så stor mängd uppgifter
att de tillsammans ger en väldigt detaljerad bild av den enskilde och
dennes liv, och därmed framstår som särskilt integritetskänsliga. Det
är tydligt att det är motiverat att uppgifter om enskilda inom socialtjänsten omgärdas av ett starkt skydd. Samtidigt finns det, som framgår av avsnitt 20.2.6, ett klart behov av att utbyta uppgifter mellan
olika myndigheter och självständiga verksamhetsgrenar på socialtjänstens område inom en kommun.
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Likheter och skillnader mellan hälso- och sjukvårdsverksamhet
och socialtjänst
Det kan finnas skäl att analysera skillnader och likheter mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst samt vilken betydelse de kan ha vid
utformningen av en motsvarande sekretessbrytande bestämmelse som
25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen på socialtjänstens
område.
Det rör sig i båda fallen om verksamheter där enskilda kan vara i
behov av vård eller insatser från många olika vårdgivare eller myndigheter eller s.k. kommunala företag som bedriver socialtjänstverksamhet samtidigt eller under olika perioder i livet. Detta innebär
att det inom båda typerna av verksamhet kan finnas behov av att
fortlöpande utbyta uppgifter om den enskilde mellan de olika myndigheterna, till nytta för den enskilde själv. Inom både hälso- och
sjukvård och socialtjänst hanteras uppgifter om den enskilde som är
av känslig karaktär och därför i behov av ett starkt skydd.
När det gäller skillnader mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst har det i tidigare sammanhang gjorts gällande att de olika verksamheterna inom socialtjänsten skiljer sig åt i högre grad än inom
hälso- och sjukvården. Den kommunala hälso- och sjukvården är
mer enhetlig än den kommunala socialtjänsten. Det har framförts att
det övergripande syftet med all hälso- och sjukvård är att medicinskt
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador41, men att
socialtjänstens verksamhet, utöver att ge enskilda det stöd och den
hjälp de behöver, också innefattar myndighetsutövning och verksamhet som sker utan den enskildes samtycke, exempelvis med stöd
av lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare. Datainspektionen framförde i sitt remissvar över Utredningen om rätt information i vård och omsorgs förslag till en sekretessbrytande bestämmelse
att socialtjänst är ett mycket vitt begrepp, som innefattar allt från
äldreomsorg och behandling av missbrukare till bistånd åt asylsökande och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.42
Det förhållandet att det rör sig om vitt skilda verksamheter även
inom hälso- och sjukvården togs upp som ett argument mot en
sekretessbrytande bestämmelse inför införandet av nuvarande
25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen. JO ställde sig
41

Jämför 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen.
Remissammanställning över betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid
(SOU 2014:23), S2014/00112/FS s. 226.
42
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tveksam till föreslaget att hälso- och sjukvårdssekretessen inte ska
hindra att en uppgift lämnas från en myndighet inom hälso- och
sjukvården till en annan sådan myndighet i samma kommun eller
region, eftersom det innebär att sekretessområdet inom hälso- och
sjukvården blir mycket stort. JO framförde att inom en region
kommer sekretessen inte att gälla mellan t.ex. psykiatrin, folktandvården, verksamhet som rör smittsamma sjukdomar, missbrukarvården eller den somatiska vården och ifrågasatte mot bakgrund av detta
lämpligheten i förslaget samt ansåg att konsekvenserna behövde
belysas ytterligare.43
Utredningen vill med detta peka på att det inför införandet av
25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen framfördes
invändningar om att den sekretessbrytande bestämmelsen skulle innebära att sekretessområdet skulle bli mycket stort och möjliggöra
utlämnade av uppgifter utan sekretessprövning mellan olika typer av
verksamheter. Trots detta ansågs övervägande skäl tala för att införa en
sekretessbrytande bestämmelse, under förutsättning att det samtidigt
infördes andra bestämmelser till skydd för den enskildes integritet.
Det kan också ifrågasättas om de olika verksamheterna inom
socialtjänsten skiljer sig mer från varandra än de olika verksamheterna inom hälso- och sjukvård. Med hälso- och sjukvård avses i
25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen inte bara den öppna och
slutna sjukvård som regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Hit hör
också t.ex. tandvård och den förebyggande medicinska hälsovården,
t.ex. den som bedrivs vid mödra- och barnavårdscentralerna och inom
den psykiatriska barn- och ungdomsvården. Hälso- och sjukvård kan
också utgöra inslag i annan förvaltning, t.ex. inom skolväsendet
genom elevhälsans medicinska insatser, kriminalvården, tvångsvården
av unga och missbrukare eller försvarsmakten. Bestämmelsen gäller
även ”i annan medicinsk verksamhet”, dvs. verksamhet som inte primärt har vård- eller behandlingssyfte. Som exempel kan nämndas
rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination,
befruktning utanför kroppen, abort och omskärelse. Paragrafen är
vidare tillämplig också i ärenden som gäller myndighetsutövning
mot enskilda, t.ex. ärenden enligt lagstiftningen om psykiatrisk
tvångsvård eller smittskyddslagen (2004:168).44
43

Prop. 2007/08:126 s. 161 f.
Eva Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen, kommentaren till 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, JUNO version 21.
44
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Den omständigheten att även hälso- och sjukvården innefattar
flera olika typer av verksamheter talar enligt utredningen för att
socialtjänstens variation av verksamheter i sig inte utgör hinder mot
att införa en sekretessbrytande bestämmelse motsvarande 25 kap.
11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen inom socialtjänsten.
Det avgörande är i stället enligt utredningens mening hur man kan
begränsa och kontrollera de anställdas åtkomst till uppgifterna så att
uppgifterna inte blir mer tillgängliga än nödvändigt för socialtjänstens verksamhet. För att förhindra en alltför stor tillgänglighet
krävs enligt utredningens bedömning att det samtidigt införs regler
som begränsar och kontrollerar den enskilda handläggarens tillgång
till uppgifter. Utredningen återkommer till det i avsnitt 20.2.11.
Inför införandet av 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen togs som nämnts riskerna med ett stort sekretessområde upp
i remissvaren som ett argument mot en sekretessbrytande bestämmelse. Detta bemöttes i propositionen med konstaterandet det inte
finns någon sekretessgräns mellan hälso- och sjukvårdsverksamheter
som bedrivs inom samma myndighet. En kommun eller en region kan
organisera sin verksamhet så att all hälso- och sjukvård lyder under
samma nämnd. I ett sådant fall gäller inte sekretess mellan de verksamheter som JO nämner. Det anfördes vidare att den sekretessbrytande bestämmelsen innebär att samma sekretessgränser ska gälla
inom hälso- och sjukvården oavsett hur en kommun eller region väljer
att organisera denna verksamhet. Med hänsyn till hur nämnderna var
organiserade innan den fria kommunala nämndorganisationen infördes innebar förslaget från sekretessynpunkt i praktiken en återgång
till den tidigare gällande ordningen.45
Vidare betonades att det faktum att det inte gäller några sekretessgränser inom en hälso- och sjukvårdsmyndighet eller mellan
olika myndigheter inom en kommun eller landsting inte att det är
fritt fram för hälso- och sjukvårdspersonalen att utbyta uppgifter
hur som helst.46 Man pekade på de bestämmelser som då fanns till
skydd för den enskilde, bl.a. rätten till självbestämmande och integritet i hälso- och sjukvårdslagen, samt att det samtidigt lades förslag
på ytterligare bestämmelser till skydd för den enskildes integritet,
bl.a. regler om inre sekretess.47
45
46
47

Prop. 2007/08:126 s. 166.
Prop. 2007/08:126 s. 166.
Prop. 2007/08:126 s. 164.
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Utredningen vill med detta belysa att det vid införandet av 25 kap.
11 § offentlighets- och sekretesslagen betonades att den sekretessbrytande bestämmelsen inte avsåg att ge stöd till ett omotiverat eller
okontrollerat utbyte av uppgifter mellan personalen inom olika hälsooch sjukvårdsmyndigheter samt att förslaget skulle ses tillsammans
med redan existerande och föreslagna bestämmelser till skydd för den
enskildes integritet. Det ansågs då möjligt att, på ett område som
hälso- och sjukvård som liksom socialtjänsten innefattar verksamheter av olika slag och som hanterar uppgifter om enskilda av mycket
integritetskänslig karaktär, kompensera ett undantag från den starka
hälso- och sjukvårdssekretessen genom olika integritetsstärkande
åtgärder. Exempel på sådana åtgärder var regler som begränsar den
enskilde tjänstemannens åtkomst till de uppgifter han eller hon
behöver för att utföra sina arbetsuppgifter, kontroll av åtkomsten i
efterhand samt andra skyddsregler.
En skillnad mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst som har
lyfts fram är sättet att dokumentera. Inom hälso- och sjukvård ska
patientjournal föras för varje patient och får inte vara gemensam för
flera patienter (3 kap. 1 § PDL). Inom socialtjänsten förekommer
det att ett ärende gäller fler än en person, vanligtvis en familj, och att
dokumentationen (personakten) då innehåller uppgifter om flera
personer. Om en handläggare inom en myndighet i kommunen
önskar ta del av uppgifter om en person som förekommer i ett sådant
ärende hos en annan myndighet eller verksamhetsgren inom kommunen, finns det risk för att handläggaren även får del av uppgifter
om de andra personerna. Avseende denna problematik har det från
företrädare för socialtjänsten framförts att skillnaden i realiteten inte
är så stor. Även i patientjournaler kan det förekomma uppgifter om
andra personer än patienten, även integritetskänsliga sådana. I patientjournaler görs det t.ex. anteckningar om förekomsten av våld i
nära relationer och missbruk. Vidare har det påtalats att problemen
skulle kunna undvikas genom enhetliga riktlinjer för dokumentation
inom socialtjänsten. Det har framförts att sättet att dokumentera
inte ensamt utgör ett starkt skäl mot en sekretessbrytande bestämmelse motsvarande 25 kap. 11 § 1 och 2 på socialtjänstens område.
Ytterligare en skillnad mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
som har framförts av företrädare för socialtjänsten är att uppgifter
om den enskilde inom socialtjänsten i många fall kan uppfattas som
mer känsliga än uppgifter om den enskilde inom hälso- och sjuk-
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vården. Det har förklarats med att kontakt med socialtjänsten, t.ex.
att man förekommer i ett ärende om ekonomiskt bistånd eller på
grund av missbruk eller som förälder i ett ärende som gäller orosanmälan för ett barn, uppfattas som ett större socialt stigma än en
kontakt med hälso- och sjukvården vanligtvis gör. Det är därför, har
det framförts, många som uppfattar det som än mer riskabelt att
uppgifter om den enskilde inom socialtjänsten sprids till ett större
antal personer än att uppgifter om den enskilde som är relaterade till
hälso- och sjukvård gör det.
En avvägning mellan behov och risker
Utredningen har i föregående avsnitt redogjort för behovet av att
kunna utbyta uppgifter om enskilda mellan myndigheter och självständiga verksamhetsgrenar inom socialtjänsten i samma kommun.
I förarbetena till 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen anges som motiv till bestämmelsen att undantaget från sekretessen gör det möjligt för en region att fritt välja sin organisation
utan hänsyn till att sekretess i princip råder mellan myndigheterna.
Som exempel anges att regeln medför ökade möjligheter till verksamhetsuppföljning inom regionen.48 I detta fall motiverades den
sekretessbrytande bestämmelsen alltså i första hand med att den
underlättar för verksamheten och utformningen av nämndorganisationen, och i förlängningen exempelvis verksamhetsuppföljning.
Även de tidigare utredningar som har berört frågan om en sekretessbrytande bestämmelse mellan socialtjänstmyndigheter inom samma
kommun har betonat betydelsen av en sekretessbrytande bestämmelse för kommunens organisation. Till exempel sägs i betänkandet
Rätt information på rätt plats i rätt tid att en sådan sekretessbrytande
bestämmelse gör det möjligt för en kommun att organisera och bedriva socialtjänstverksamhet genom olika myndigheter, exempelvis
stadsdelsnämnder eller beställar- och utförarnämnder, utan att omotiverade sekretessgränser uppstår mellan myndigheterna. Därutöver
motiverades förslaget med att det ger ökade möjligheter för kommunerna att organisera verksamheten och informationshanteringen med
medborgaren i centrum och utifrån grundläggande värden som rättssäkerhet, god kvalitet och effektivitet. För den enskilde möjliggörs i
48

Prop. 2007/08:126 s. 270.
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större utsträckning en informationshantering utifrån hans eller hennes behov av bistånd, stödinsatser, vård och behandling.49
När det gäller behovet av en sekretessbrytande bestämmelse
mellan socialtjänstmyndigheter inom samma kommun kan det konstateras att de problem som beskrivs t.ex. i förarbetena till 25 kap.
11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen och av Utredningen
om rätt information i vård och omsorg kvarstår. Huvudregeln om
sekretess mellan myndigheter och självständiga verksamhetsgrenar
innebär alltjämt att det uppstår sekretessgränser mellan socialtjänstverksamheter under olika nämnder, endast till följd av hur kommunen väljer att bygga upp sin nämndorganisation. Som beskrivs
ovan tycks regeln om sekretess mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en och samma nämnd inte innebära några praktiska problem inom socialtjänstverksamheten, eftersom verksamheter under
samma nämnd som tillämpar samma sekretessbestämmelse vanligtvis inte bedöms utgöra självständiga verksamhetsgrenar i förhållande
till varandra. Som ovan anges så har det dock framförts att det är ett
problem att begreppet självständiga verksamhetsgrenar uppfattas
som oklart och att kommunerna därmed kan göra sinsemellan olika
bedömningar av vad som avses med en självständig verksamhetsgren
inom en nämnd. Det finns alltså skäl att förtydliga vad som gäller i
fråga om självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet.
Det bör noteras att det framgår av 8 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen att det som anges i offentlighets- och sekretesslagen
om uppgiftslämnande till andra myndigheter också gäller uppgiftslämnande mellan självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet. Det innebär att en sekretessbrytande bestämmelse som gäller för
en myndighet också ska tillämpas i förhållandet mellan olika självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet.
Problem med sekretessgränser mellan olika nämnder uppstår
framför allt i större kommuner, där det ansetts finnas skäl att dela
upp socialtjänstverksamheten under olika nämnder. I mindre kommuner är det ofta en och samma person eller ett fåtal personer inom
samma verksamhet som handlägger alla frågor på socialtjänstens
område, och då uppstår av naturliga skäl inte några sådana begränsande sekretessområden. Detta får till följd att det ofta är svårare för
stora kommuner än för små kommuner att utbyta information över
nämndgränser och därmed ge en mer ändamålsenlig omsorg till den
49

SOU 2014:23 s. 604 f.
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enskilde. I förlängningen kan det leda till skillnader i förutsättningarna att ge en god omsorg mellan olika kommuner och ojämlikhet
mellan enskilda som beror på om man råkar bo i en stor eller en liten
kommun.
Liksom Utredningen om rätt information inom vård och omsorg
menar utredningen att det främsta skälet för en sekretessbrytande
bestämmelse är de fördelar den innebär för den enskilde. Visserligen
kan det antas att skälet till att motivera en sekretessbrytande bestämmelse med att det underlättar vid utformningen av nämndorganisationen är att det då i förlängningen innebär förbättringar för den
enskilde. Vid utredningens kontakter med företrädare för socialtjänsten har det dock framförts att nyttan för den enskilde är det
argument för en sekretessbrytande bestämmelse som bör sättas
främst. Det har framförts att en sådan bestämmelse förbättrar möjligheterna att kunna ge samlad omsorg och stöd till individer med
sammansatta behov. Det finns ett klart och tydligt behov av utbyte
av uppgifter mellan olika nämnder och mellan olika verksamhetsgrenar inom många delar av socialtjänstens verksamhet. En sekretessbrytande bestämmelse skulle underlätta kommunikationen mellan olika delar av socialtjänsten inom samma kommun, vilket är till
nytta för individen då dennes behov kan uppmärksammas och tillgodoses på ett bättre sätt. En bestämmelse som möjliggör utbyte av
uppgifter utan en sekretessprövning ligger i linje med socialtjänstens
målsättning att arbeta individbaserat och att olika delar av socialtjänsten samarbetar i team för att ge den enskilde bästa möjliga omsorg och stöd.
Liksom vid införandet av den sekretessbrytande bestämmelsen i
25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen finns det skäl
att här lyfta fram att det inte är fråga om något oreglerat och okontrollerat utbyte av uppgifter mellan socialtjänstmyndigheter inom
samma kommun och att peka på de bestämmelser som i dag finns till
skydd för den enskildes integritet inom socialtjänsten. Av 1 kap. 1 §
tredje stycket socialtjänstlagen följer att verksamheten ska bygga på
respekt för människornas självbestämmande och integritet. Även i
de fall omsorgen eller insatserna lämnas utan den enskildes samtycke, exempelvis enligt tvångsvårdslagstiftning, ska insatserna bygga på respekt för den enskildes integritet och utformas och genomföras i samverkan med den enskilde när så är möjligt (1 § lagen
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[1988:870] om vård av missbrukare i vissa fall och 1 § lagen
[1990:52] med särskilda bestämmelser om vård av unga).
När det gäller risker med en sekretessbrytande bestämmelse är
det av betydelse vilken sekretess som kommer att gälla för uppgiften
hos den mottagande myndigheten. I detta fall kommer den starka
socialtjänstsekretessen i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen att gälla även hos den myndighet eller självständiga verksamhetsgren som tar emot uppgifterna. Visserligen kan redan det faktum
att uppgiften lämnas till en annan myndighet eller självständig verksamhetsgren innebära en risk ur integritetshänseende, då det kan
antas att risken för otillbörligt röjande generellt sett är större ju fler
som känner till en uppgift. Så länge sekretessregleringen upprätthålls
på ett korrekt sätt av både den utlämnande och mottagande myndigheten, bör dock en sekretessbrytande bestämmelse inte medföra
en större risk för att uppgifterna sprids utanför myndigheterna.
En annan fråga är risken för att anställda inom myndigheterna tar
del av uppgifterna fast de inte har behov av det i sitt arbete, och att
uppgifterna således sprids utanför den tillåtna kretsen. En sekretessbrytande bestämmelse enligt ovan nämnda förslag skulle innebära att
uppgifter kan lämnas ut utan sekretessprövning mellan sinsemellan
olika typer av verksamheter, exempelvis hemtjänstverksamhet, verksamhet med stöd av LSS, verksamhet om vård av unga och av
missbrukare utan samtycke och ärenden om tillstånd till parkering
för rörelsehindrade. Det finns en risk för att uppgifterna sprids till
en större krets inom myndigheterna och att någon som inte har
behov av uppgifterna tar del av dem, t.ex. av nyfikenhet. Det finns
också en risk för att anställda på eget initiativ sprider uppgifterna till
andra myndigheter utan att det är motiverat. Endast en generell
sekretessbrytande bestämmelse som gäller för samtliga de verksamheter som faller under tillämpningsområdet för 26 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen i samma kommun, utan kompletterande skyddsregler, skulle enligt utredningens bedömning medföra alltför stora eftergifter av skyddet för den enskildes integritet
på ett område, socialtjänsten, där det förekommer uppgifter av
mycket känslig karaktär.
Utredningen ser två möjliga sätt att begränsa riskerna med en
sekretessbrytande bestämmelse som ska gälla för myndigheter inom
socialtjänsten i en kommun. Det ena alternativet är att begränsa
tillämpningsområdet för den sekretessbrytande bestämmelsen till
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vissa specificerade verksamheter. Det förslaget berörs i följande
avsnitt. Utredningen har begränsat förslaget till att omfatta två tydligt avskilda verksamhetsområden där det bedöms finnas ett klart
behov av utbyte av uppgifter till nytta för den enskilde och det saknas inslag av myndighetsutövning eller tvång. Med en sådan begränsning av tillämpningsområdet bedömer utredningen att fördelarna
med en sekretessbrytande bestämmelse är större än de nackdelar som
en sekretessbrytande bestämmelse innebär. Det bör åter framhållas att
stark sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
kommer att gälla för uppgifterna även hos den mottagande myndigheten samt att dataskyddsförordningens generella regler om skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter gäller. En sådan mer
begränsad sekretessbrytande bestämmelse förutsätter dock, enligt
utredningens mening, att förslaget om en lag om sammanhållen vård
och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning genomförs,
med den uppstramning av personuppgiftshanteringen som föreslås i
avsnitt 16.14 och 16.15, eller att motsvarande bestämmelser som
föreslås i dessa avsnitt införs, lämpligen i SoLPUL.
Det andra alternativet, som beskrivs närmare i avsnitt 20.2.10, är
att införa en generell sekretessbrytande bestämmelse som gäller
mellan samtliga myndigheter inom socialtjänsten i samma kommun.
På samma sätt som när den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap.
11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen infördes på hälso- och
sjukvårdsområdet, bör en sådan generell sekretessbrytande bestämmelse kombineras med en rad bestämmelser som hör samman med
inre sekretess, dvs. bestämmelser som har till syfte att reglera hur
uppgifter ska hanteras inom en myndighet för att motverka risker för
obefogade intrång i den enskildes personliga integritet.
Utredningen föreslår enligt detta alternativ för det första att det
i SoLPUL införs en bestämmelse som tydliggör lagens syfte, nämligen att personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att
den registrerades integritet respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång
till dem. Personuppgifter som behandlas enligt SoLPUL hos en myndighet inom socialtjänsten ska inte få göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för en annan myndighet inom socialtjänsten, om den
registrerade motsätter sig det. I sådana fall ska uppgiften genast spärras. Vårdnadshavare till ett barn har dock inte rätt att spärra barnets
uppgifter.
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Utredningen föreslår enligt detta alternativ också att den som
bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska bestämma villkor för
tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat. Behörigheten ska
anpassas och begränsas till vad som behövs för att befattningshavaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten.
Utredningen föreslår också ansvar för kontroll av elektronisk åtkomst (loggar). Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten
ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs helt
eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrollera samt
göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter. Socialtjänsten ska åläggas skyldighet att på begäran av en registrerad lämna information om den
elektroniska åtkomst till uppgifter om den registrerade som förekommit. Regeringen föreslås få meddela närmare föreskrifter om
vilka som är personuppgiftsansvariga, begränsning av den tillåtna
behandlingen av personuppgifter, sökbegrepp, direktåtkomst, samkörning av personuppgifter, tilldelning av behörighet för åtkomst till
uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat, dokumentation
och kontroll av elektronisk åtkomst samt information som ska lämnas till den registrerade om den direktåtkomst och elektroniska
åtkomst till uppgifter om den registrerade som förekommit.
När det gäller den inre sekretessen föreslår utredningen enligt
detta alternativ vidare att det i SoLPUL slås fast att den som arbetar
inom socialtjänsten får ta del av dokumenterade personuppgifter om
registrerade endast om han eller hon behöver uppgifterna för sitt
arbete inom socialtjänsten.
Slutligen föreslår utredningen enligt detta alternativ att den sekretessbrytande bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen görs
beroende av att den enskilde inte har motsatt sig utlämnandet. Bestämmelsen bör formuleras så att socialtjänstsekretessen enligt
26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen inte hindrar att uppgift
lämnas från en myndighet som bedriver socialtjänstverksamhet i en
kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun, med
undantag för om den enskilde motsätter sig ett sådant utlämnande.
Därigenom får den enskilde ett avgörande inflytande över om uppgifterna ska kunna spridas mellan olika socialtjänstmyndigheter
inom kommunen med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen.
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Både inför införandet av 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och
sekretesslagen och i remissförfarandet av betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) efterfrågades en analys
av konsekvenserna av förslaget för den enskilde.50. En sådan analys
är naturligtvis svår att göra, annat än på en mycket generell nivå.
Utredningen kan dock konstatera att de farhågor som lyfts inför en
sekretessbrytande bestämmelse mellan olika socialtjänstmyndigheter inom samma kommun togs upp även under lagstiftningsarbetet
inför införandet av 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen. Det har under utredningstiden inte framkommit att dessa
farhågor har besannats inom hälso- och sjukvården, dvs. att regleringen har lett till ökat utbyte av uppgifter mellan olika typer av verksamhet inom hälso- och sjukvården som inte varit befogat och därmed medfört ett sämre skydd för den enskildes personliga integritet.
Vid avvägningen mellan myndigheternas behov av att utbyta
uppgifter och det intresse som sekretessbestämmelsen i 26 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen ska skydda finns skäl att se närmare på vad det egentligen är som ska skyddas. Som ovan framförts
gäller bestämmelsen i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
till skydd för den enskilde. Uppgifter inom socialtjänsten är ofta av
särskilt känslig karaktär. Det kan röra t.ex. röra sig om uppgifter om
våld i nära relationer, missbruk och kriminalitet. Därmed följer
också en risk för att den enskilde kan uppleva att hans eller hennes
integritet kränks, om de som arbetar inom olika myndigheter inom
kommunens socialtjänst kan ta del av uppgifter från andra myndigheter utan att den enskilde lämnat sitt samtycke och utan en
sekretessprövning. Företrädare för socialtjänsten har dock framfört
att många enskilda för det första tror och utgår från att det inte gäller
sekretess mellan de olika myndigheterna eller verksamhetsgrenarna
och att en uppgift som lämnas till en sådan myndighet eller verksamhetsgren också delas med övriga myndigheter eller verksamhetsgrenar inom kommunens socialtjänst. När den enskilde inser att så
inte är fallet är det i många fall något som efterfrågas, eftersom det
ofta underlättar för den enskilde själv. Det har framförts att det ofta
kan vara till nytta för den enskilde om t.ex. en socialsekreterare i det
inledande skedet vid kontakten med en person skulle kunna göra en
sökning och få information om andra tidigare eller pågående ären50

Prop. 2007/08:126 s. 161 och Remissammanställning över betänkandet Rätt information på
rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23), S2014/00112/FS s. 226.
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den, för att snabbt kunna skaffa sig en helhetsbild av den enskildes
situation och behov. Det har framförts att detta bör kunna ske utan
att först fråga om samtycke från den enskilde, exempelvis för att
denne på grund av funktionsnedsättning inte känner till eller har
förmåga att lämna sådan information. Ytterligare en aspekt som
företrädare för socialtjänsten har fört fram är att den enskilde kan
befinna sig i en utsatt situation, t.ex. om han eller hon har blivit
utsatt för övergrepp. Att då behöva återupprepa samma information
för handläggare vid olika nämnder kan i sig upplevas som integritetskränkande. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att den enskilde
oftast verkar vara mer positiv till att olika myndigheter eller verksamhetsgrenar inom socialtjänsten i en kommun kan lämna uppgifter om denne utan sekretessprövning än vad som vanligtvis framkommer. Samtidigt kan påpekas att det naturligtvis finns fall där
situationen är den motsatta, dvs. där den enskilde inte har något
intresse av att uppgifterna sprids mellan olika socialtjänstmyndigheter inom kommunen utan skulle ha direkt motsatt sig det om det
hade funnits en sekretessbrytande bestämmelse. Utredningen anser
det dock vara av betydelse att representanter för socialtjänsten har
påtalat att de flesta insatser sker med den enskildes samtycke och att
de flesta är positivt inställda till att uppgifter lämnas mellan myndigheter, eftersom det underlättar för den enskilde.
Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att endast ett
förslag på en bestämmelse som bryter sekretessen mellan socialtjänstmyndigheter inom samma kommun framstår som alltför riskabelt ur ett integritetsperspektiv. I likhet med de bedömningar som
gjordes vid införandet av den sekretessbrytande bestämmelsen i
25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen menar utredningen att förslaget om en sekretessbrytande bestämmelse inte bör
genomföras utan att det samtidigt införs ytterligare skyddsregler som
kan motverka riskerna med en sekretessbrytande bestämmelse.
Utredningen föreslår en rad sådana åtgärder, som beskrivs närmare i
avsnitt 20.2.11. Dessa bedöms stärka skyddet för den enskildes
integritet på ett sådant sätt att det motverkar de risker som en lättnad
i sekretessen innebär. Med hänsyn till att uppgifter som omfattas av
socialtjänstsekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen är av så känslig natur anser utredningen att dessa skyddsregler
måste vara minst lika omfattande som de regler som infördes i
patientdatalagen i samband med att den sekretessbrytande regeln
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inom hälso- och sjukvården infördes. Utredningen har därför utgått
från patientdatalagens regler vid avvägningen av vilka skyddsåtgärder
som ska införas. Det bör tilläggas att dataskyddsförordningens generella regler om skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter
naturligtvis gäller. De redan existerande och föreslagna integritetsstärkande bestämmelserna samt den omständigheten att en sekretessbrytande bestämmelse bedöms kunna vara till nytta för den enskilde, gör att utredningen bedömer att övervägande skäl talar för att
det bör införas en sekretessbrytande bestämmelse som bryter sekretessen mellan en myndighet inom socialtjänsten och en annan sådan
myndighet i samma kommun så länge den enskilde inte har motsatt
sig det.
20.2.9

Utformningen av en begränsad sekretessbrytande
bestämmelse

Utredningens förslag, alternativ A: 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
1. insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 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 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade till en annan sådan verksamhet i samma
kommun.
Det har flera gånger tidigare i denna framställning konstaterats att
socialtjänsten innefattar många olika verksamhetsområden, som i
vissa fall skiljer sig mycket från varandra. Som utredningen anför i
föregående avsnitt skulle en generell sekretessbrytande bestämmelse
som gäller för samtliga de verksamheter som faller under tillämp-
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ningsområdet för 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen i en
kommun, utan kompletterande skyddsregler, medföra alltför stora
eftergifter av skyddet för den enskildes integritet. Ett av de tydligaste
argumenten är att tillämpningsområdet för en sådan bestämmelse
skulle bli stort och omfatta verksamheter av mycket olika karaktär.
Ett möjligt sätt att minska integritetsriskerna är att begränsa tillämpningsområdet till vissa klart avgränsade verksamhetsområden, helst
där behoven är som störst. Utredningen har här identifierat två områden där det framstår som lämpligt att införa en sekretessbrytande
bestämmelse, nämligen verksamheter som avser insatser för äldre och
verksamheter som avser personer med funktionsnedsättningar.
Enligt utredningens direktiv är utredningens uppdrag avseende
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i fråga om socialtjänsten avgränsad till verksamheter som rör äldre personer och
personer med funktionsnedsättningar. Det konstateras i direktiven
att hanteringen av personuppgifter inom socialtjänsten spänner över
många verksamhetsområden där känsliga personuppgifter registreras. Detta är särskilt tydligt när det gäller områden där det finns
lagstiftning om tvång, t.ex. vård till vuxna personer med missbruksproblem eller verksamheter riktade till barn och unga. Sådana
verksamheter är enligt utredningsdirektiven olämpliga att hantera i
ett system med direktåtkomst, eftersom personen i de fall en utredning leder till en insats med tvång inte själv kan välja om informationen ska exponeras för andra delar av socialtjänsten eller hälso-och
sjukvården. De två verksamheter som har valts bedöms vara så betydande räknat såväl till antal personer som får insatser som till antal
aktörer som utför dem att ett utökat informationsutbyte är av stort
värde för många patienter eller brukare. Vidare är det verksamheter
utan tvång vilket gör att personen kan göra avvägda val om man vill
vara med i en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation eller
inte. Det kan konstateras att de argument som i utredningsdirektiven framförs för avgränsningen kan användas som utgångspunkt
vid bedömning av avgränsningen av tillämpningsområdet för en
sekretessbrytande bestämmelse. Verksamheter som rör insatser för
äldre eller personer med funktionsnedsättningar är två verksamhetsområden där ett stort antal personer får olika typer av insatser av
socialtjänsten, som utförs av ett stort antal olika aktörer. En sekretessbrytande bestämmelse på dessa områden skulle kunna leda till
enklare och bättre informationsutbyte och därmed vara till nytta för
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den enskilde genom bättre omsorg inom verksamheter som rör
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Vidare
kan det konstateras att det just inom verksamhet som rör insatser
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar kan finnas ett
större behov av en sekretessbrytande bestämmelse, eftersom den
enskilde, exempelvis på grund av demens eller kognitiv funktionsnedsättning, kan ha svårt att själv efterge sekretessen. Vidare rör det
sig om verksamheter som bygger på frivillighet från den enskilde och
inte innehåller inslag av tvång, vilket är relevant även i fråga om
införandet av en sekretessbrytande bestämmelse. Utredningen identifierar därför myndigheters verksamheter som avser insatser för äldre
eller personer med funktionsnedsättningar som lämpliga verksamhetsområden när det gäller avgränsningen av den sekretessbrytande
bestämmelsen. Socialtjänstsekretessen bör alltså inte hindra att en
uppgift lämnas från en myndighets verksamhet som avser insatser för
äldre eller personer med funktionsnedsättningar till en annan sådan
verksamhet i samma kommun.
Som utredningen konstaterar i avsnitt 16.1.2 finns ingen klar
juridisk definition av begreppen äldre eller funktionsnedsättning. Det
kan mot denna bakgrund konstateras att det inte är en enkel sak att
definiera verksamhet som avser insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar. Någon form av avgränsning måste ändå
göras, för att klargöra den sekretessbrytande bestämmelsens tillämpningsområde.
Utredningen beskriver i avsnitt 16.1.2 de olika insatser för äldre
som har sin grund i socialtjänstlagen och insatser för personer med
funktionsnedsättningar som har sin grund i socialtjänstlagen och LSS.
Utredningen anser att den typ av verksamhet med insatser för äldre
eller personer med funktionsnedsättningar som där beskrivs utgör en
lämplig avgränsning av tillämpningsområdet för den sekretessbrytande bestämmelsen. Tillämpningsområdet för den sekretessbrytande
bestämmelsen bör därför begränsas till myndigheters verksamhet som
avser insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 3 kap.
6 § första stycket socialtjänstlagen och som lämnas till äldre och
personer med funktionsnedsättningar(hemtjänst, dagverksamhet och
annan liknande social tjänst), insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlagen(särskilda
boendeformer och stöd och hjälp i boendet), samt insatser enligt
4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (hemtjänst) och insatser enligt LSS. På
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så vis avgränsas tillämpningsområdet för den sekretessbrytande
bestämmelsen till verksamheter som avser just äldre och personer
med funktionsnedsättningar.
På samma sätt som anges i avsnitt 16.1.2 kan äldre och personer
med funktionsnedsättningar ha andra individinriktade insatser inom
socialtjänsten än de insatser som de får på grund av behov som
uppstått till följd av hög ålder eller funktionsnedsättning Det kan
exempelvis röra sig om uppgifter som är relaterade till andra insatser
på grund av t.ex. missbruk eller behov av försörjningsstöd. Enbart
de insatser som räknas upp i den föreslagna bestämmelsen (och som
motsvarar definitionen av insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar enligt de föreslagna bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation) ska omfattas av sekretessgenombrottet. Det innebär att exempelvis uppgifter om insatser som
lämnas på grund av att omsorgsmottagaren51 eller närstående till
omsorgsmottagaren har ett missbruk, att omsorgsmottagaren är
utsatt för våld i nära relation, är skuldsatt, har behov av försörjningsstöd eller förekommer i en utredning på kommunens familjerättsenhet på grund en vårdnadstvist, inte omfattas av den sekretessbrytande bestämmelsen. Inte heller uppgifter avseende insatser som
bygger på tvångslagstiftning omfattas. Däremot kan alla uppgifter
om insatser i form av hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande
social tjänst för att underlätta för den enskilde att bo hemma och att
ha kontakt med andra enligt 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen, som lämnas till äldre eller personer med funktionsnedsättningar, omfattas (jfr utredningens skrivningar om socialtjänst som
inte omfattas av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i
avsnitt 16.1.4).
Den sekretessbrytande bestämmelsen bör bara gälla utlämnande
av uppgifter till andra myndighetsverksamheter som avser insatser
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar i samma kommun. På så vis kan uppgiftslämnande ske utan hinder av socialtjänstsekretessen inom hela verksamheten med insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar i kommunen, oberoende av
nämndorganisationen.

51

Med omsorgsmottagare avses person som fått eller får insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller som fått eller får behovet av sådana insatser bedömda, se avsnitt 16.1.6.
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20.2.10 Utformningen av en generell sekretessbrytande
bestämmelse
Utredningens förslag, alternativ B: 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 myndighet i en kommun
till en annan sådan myndighet i samma kommun. Detta gäller
dock inte om den enskilde motsätter sig ett sådant utlämnande.
Som anges ovan ser utredningen två alternativa möjligheter att motverka de integritetsrisker som en sekretessbrytande bestämmelse mellan olika myndigheter inom socialtjänsten i samma kommun kan
innebära. Utredningen föreslår i föregående avsnitt en sekretessbrytande bestämmelse som är begränsad till vissa avgränsade verksamhetsområden inom kommunen. Det andra alternativet, som beskrivs i
detta avsnitt, är en sekretessbrytande bestämmelse som gäller för
samtliga myndigheter inom socialtjänsten i samma kommun, men
som kombineras med en möjlighet för den enskilde att motsätta sig
utlämnande samt vissa skyddsbestämmelser i SoLPUL (se avsnitt 20.2.11). Utredningen föreslår alltså som ett andra alternativ att
det i offentlighets- och sekretesslagen införs en bestämmelse med
innebörden att socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighetsoch sekretesslagen inte hindrar att uppgift lämnas från en myndighet
i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun. Med
hänsyn till bestämmelsen i 8 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen kommer den sekretessbrytande bestämmelsen gälla även i de fall
det föreligger sekretess mellan två självständiga verksamhetsgrenar
inom t.ex. en kommunal nämnd.
Med myndighet avses i bestämmelsen även kommunala företag
enligt 2 kap. 3 § offentlighets och sekretesslagen, dvs. bolag, föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
Det framgår av bestämmelsens ordalydelse att det endast är socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
som bryts. Det kan dock finnas skäl att här tydliggöra att undantaget
från sekretessen inte gäller inom kommunal familjerådgivning enligt
26 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.
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Bestämmelsen bör införas i 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen, under rubriken ”Sekretessbrytande bestämmelser”.
Undantag om den enskilde motsätter sig ett utlämnande
Utredningen om rätt information i vård och omsorg föreslog i betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid, som redovisas i
avsnitt 20.2.5, att en sekretessbrytande bestämmelse skulle införas i
offentlighets- och sekretesslagen, med innebörden att socialtjänstsekretess inte hindrar att uppgift lämnas från en myndighet inom
socialtjänsten i en kommun till en annan sådan myndighet i samma
kommun. Förslaget undanröjde enligt utredningen i praktiken sekretesshinder mellan olika myndigheter på socialtjänstens område i samma kommun. Samtidigt betonade utredningen att enskildas inställning fortfarande skulle tillmätas betydelse. Det följde bl.a. av den
grundläggande bestämmelsen i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen om att
verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet och motsvarande bestämmelse i 6 § LSS. I linje
med detta skulle en enskilds uttryckliga önskemål om att uppgifter
om honom eller henne inte fritt ska lämnas från en myndighet till en
annan inom kommunen normalt sett, enligt utredningen, respekteras
även om den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen införs.
Vidare skulle förslaget enligt utredningen läsas i ljuset av utredningens
förslag om tydligare reglering av inre sekretess, med bl.a. krav på
behörighetsstyrning, åtkomstkontroll m.m.52
Datainspektionen angav i sitt remissyttrande att förslaget om en
sekretessbrytande bestämmelse enligt ovan och utredningens förslag
om möjligheten för en myndighet eller ett kommunalt företag inom
en kommun att ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas
av någon annan sådan myndighet eller företag i samma kommun
tillsammans innebar ett betydligt friare utbyte av personuppgifter.
Datainspektionen anförde vidare bl.a. att de bestämmelser om inre
sekretess som utredningen hänvisade till endast förtydligade det som
redan gällde enligt den då gällande personuppgiftslagen och därför
inte innebar någon reell förstärkning av integritetsskyddet. Datainspektionen hänvisade till att det i betänkandet anges att bestämmelsen i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen innebär att en enskilds uttryck52

SOU 2014:23 s. 604 ff.
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liga önskemål om att uppgifter om honom eller henne inte fritt ska
lämnas från en myndighet till en annan inom kommunen normalt
sett ska respekteras. Eftersom denna rätt för den enskilde att påverka
ett utlämnande inte kom till uttryck i den föreslagna socialtjänstdatalagen genom en uttrycklig lagbestämmelse, ställde sig Datainspektionen frågande till om den i praktiken skulle komma att ha
någon reell effekt på den enskildes möjligheter att påverka ett utlämnande.53 Även Socialstyrelsen lyfte utredningens uttalande om att
den enskildes uttryckliga önskemål om att uppgifter om honom eller
henne inte ska spridas normalt sett ska respekteras med hänvisning
till 1 kap. 1 § socialtjänstlagen och 6 § LSS, och bedömde att det
behövdes mer vägledning om hur detta skulle tillämpas.54
Utredningen föreslår att en sekretessbrytande bestämmelse som
ska gälla samtliga myndigheter inom socialtjänsten i samma kommun kompletteras med ytterligare regler om inre sekretess, tilldelning av behörighet, kontroll av elektronisk åtkomst m.m. (se
avsnitt 20.2.11). Som påpekas av Datainspektionen bygger dock
skyddet i sådana fall på att den enskilde handläggaren gör en korrekt
bedömning av vilka uppgifter som han eller hon är behörig att ta del
av och att den personuppgiftsansvariga myndigheten uppfyller skyldigheter i fråga om säkerhet vid behandling av personuppgifter. Utredningen instämmer i att rätten för den enskilde att påverka ett
utlämnande bör slås fast i en uttrycklig lagbestämmelse som innebär
att den sekretessbrytande bestämmelsen inte gäller om den enskilde
motsätter sig utlämnandet. Detta krävs för att ett tillräckligt starkt
integritetsskydd ska uppnås. Bestämmelserna i socialtjänstlagen och
LSS fråntar nämligen inte en socialtjänstmyndighet skyldigheten att
enligt 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen på begäran av en
annan myndighet lämna ut uppgifter som inte är sekretessbelagda.
Därför föreslås att den sekretessbrytande bestämmelsen inte ska gälla
om den enskilde motsätter sig ett utlämnande. I sådana fall gäller normalt sekretess och utlämnandet får då inte ske.
Motsättandet kan avse utlämnande till alla andra socialtjänstmyndigheter i kommunen eller bara till vissa sådana myndigheter. Motsättandet kan vidare avse alla uppgifter eller begränsas till viss eller
vissa typer av uppgifter.
53

Remissammanställning över betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid
(SOU 2014:23) S2014/00112/FS s. 226 f.
54
Remissammanställning över betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid
(SOU 2014:23) S2014/00112/FS s. 227.
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Den föreslagna bestämmelsen innebär inte att den utlämnande
myndigheten inför ett utlämnande måste inhämta ett uttryckligt
samtycke från den enskilde. Att den enskilde har möjlighet att häva
sekretess som gäller till skydd för honom eller henne (dvs. lämna
samtycke till att uppgifterna lämnas ut) framgår redan av 10 kap. 1 §
och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen
innebär i stället att den enskilde har rätt att motsätta sig ett utlämnande, och att det i så fall ska respekteras av myndigheten.
För att bestämmelsen ska få någon reell betydelse krävs det att
den enskilde, vid den första kontakten med myndigheten, får information om den sekretessbrytande bestämmelsen och att den enskilde har rätt att motsätta sig ett utlämnande med stöd av bestämmelsen. Om den enskilde inte får klar och begriplig information om
denna rätt, innebär bestämmelsen inte i realiteten någon möjlighet
för den enskilde att påverka ett utlämnande.
Den föreslagna regeln bygger alltså på att den enskilde får information om möjligheten att motsätta sig ett utlämnande med stöd av
den sekretessbrytande bestämmelsen. Därför föreslås i avsnitt 20.2.11
att den enskilde ska informeras om rätten att motsätta sig ett utlämnande.
Vid utredningens kontakter med företrädare för socialtjänsten har
det framkommit att det är just i de fall, när den enskilde inte kan lämna
ett giltigt samtycke, som det finns behov av en sekretessbrytande
bestämmelse som gäller för myndigheter inom socialtjänsten inom
samma kommun. Det är i de fall, där den enskilde inte har möjlighet
att själv lämna den information som finns hos andra myndigheter som
det kan vara till särskild nytta för den enskilde att socialtjänstsekretessen kan brytas utan den enskildes samtycke. Utredningen anser att
det räcker att de som kan motsätta sig ett utlämnande får göra det och
att dessa informeras om den rätten enligt vad som föreslås i
avsnitt 20.2.11.
Enligt 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen ska en myndighet på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den
förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle
hindra arbetets behöriga gång. Det bör noteras att i de fall den enskilde väljer att med stöd av här aktuell bestämmelse motsätta sig ett
utlämnande av en uppgift är uppgiften normalt föremål för socialtjänstsekretess. En myndighet är såldes i sådana fall inte skyldig att

689

956
Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser inom hälso- och sjukvård ...

SOU 2021:4

lämna ut uppgiften till den myndighet som begär det med stöd av
6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen.
20.2.11 Ändringar i SoLPUL till följd av en generell
sekretessbrytande bestämmelse
Inledning
Som beskrivs i avsnitt 20.2.10 anser utredningen att en generell
sekretessbrytande bestämmelse som gäller för samtliga myndigheter
inom socialtjänsten i samma kommun behöver kombineras med en
möjlighet för den enskilde att motsätta sig utlämnande samt att det
införs vissa skyddsbestämmelser i SoLPUL. I detta avsnitt redogörs
för de nödvändiga skyddsbestämmelserna.
Utformning och hantering av personuppgifter regleras
i SoLPUL
Utredningens förslag: I SoLPUL anges att vid all behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten ska personuppgifter utformas och i övrigt behandlas så att den registrerades integritet
respekteras.
I SoLPUL anges även att alla dokumenterade personuppgifter
ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till
dem.
Genom patientdatalagen infördes en bestämmelse om att personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och
övriga registrerades integritet respekteras (1 kap. 2 § andra stycket
PDL). Någon motsvarande bestämmelse finns inte i SoLPUL. Inom
socialtjänsten finns dock bestämmelser som anger att dokumentation ska utformas med respekt för den enskildes integritet (se
11 kap. 6 § socialtjänstlagen och 21 b § LSS). Utredningen anser att
denna reglering inte i tillräcklig utsträckning skyddar den registrerades personuppgifter. Dessutom reglerar SoLPUL behandling av
personuppgifter i flera verksamheter än de som omfattas av socialtjänstlagen och LSS, se 2 § SoLPUL. Utredningen anser därför att en
reglering som motsvarar den som finns i patientdatalagen bör införas
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i tillämplig registerförfattning, dvs. SoLPUL. På så sätt klargörs att
kravet på att den registrerades integritet ska respekteras gäller samtliga
registrerade och att hänsyn också ska tas till andra personer, exempelvis anhöriga till den enskilde som dokumentationen rör. Det
tydliggörs också att bestämmelsen avser all utformning och övrig
behandling av personuppgifter inom all verksamhet som regleras av
SoLPUL. SoLPUL är dock endast tillämpligt på behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller
delvis automati-serad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att
ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga
för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda
kriterier (1 § SoLPUL). För att bestämmelsen även ska gälla manuell
hantering av personuppgifter utanför register behöver det anges i
SoLPUL att denna bestämmelse ska tillämpas vid all behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.
Genom patientdatalagen infördes också ett krav på att dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga
inte får tillgång till dem (1 kap. 2 § tredje stycket PDL). Någon
motsvarande bestämmelse finns inte i SoLPUL. Inom socialtjänsten
finns dock bestämmelser som anger att handlingar som rör enskildas
personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång
till dem (11 kap. 5 § andra stycket SoL och 21 a § andra stycket LSS).
Utredningen anser att denna reglering inte i tillräcklig utsträckning
skyddar den registrerades personuppgifter. Som angetts ovan reglerar SoLPUL även behandlingen av personuppgifter i flera verksamheter än de som omfattas av socialtjänstlagen och LSS, se 2 §
SoLPUL. Utredningen anser därför att en reglering som motsvarar
den som finns i patientdatalagen bör införas i SoLPUL. På så sätt
klargörs att samtliga registrerade personuppgifter, inte bara de som
finns i handlingar, ska hanteras så att obehöriga inte får tillgång till
dem. Det klargörs också att detta omfattar alla dokumenterade personuppgifter, dvs. all slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en fysisk person, och inte bara de personuppgifter som
rör personliga förhållanden. Motsvarande bestämmelse i patientdatalagen är införd under rubriken Lagens syfte. För att det ska vara
tydligt att syftet med bestämmelsen i SoLPUL är detsamma som
med bestämmelsen i patientdatalagen bör en ny rubrik med denna
lydelse införas i SoLPUL och den nya bestämmelsen införas under
denna rubrik.
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Även denna bestämmelse bör gälla även manuell hantering av
personuppgifter utanför register och detta behöver därför anges i
SoLPUL. Det bör därför i ett nytt tredje stycke i 3 § SoLPUL anges
att bestämmelsen ska tillämpas vid all behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten.
Inre sekretess för både manuellt och elektroniskt hanterade
uppgifter
Utredningens förslag: I SoLPUL införs det bestämmelser som
tydliggör när den som arbetar hos någon som bedriver verksamhet inom socialtjänsten får ta del av dokumenterade uppgifter
om enskilda. Det är tillåtet endast när han eller hon behöver uppgifterna för sitt arbete inom socialtjänsten.
Genom patientdatalagen infördes regler om inre sekretess för både
manuellt och elektroniskt hanterade uppgifter. Det anges i patientdatalagen att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i
vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt
arbete inom hälso- och sjukvården (4 kap. 1 § PDL). Utredningen
anser att en sådan bestämmelse är väsentlig för det inre sekretessskyddet. I nuvarande lagstiftning om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten saknas dock bestämmelser som uttryckligen
reglerar när den som arbetar inom socialtjänsten får ta del av uppgifter om enskilda som finns inom den egna verksamheten.
Det finns ett antal bestämmelser i socialtjänstlagstiftningen som
har direkt eller indirekt betydelse när det gäller hanteringen av dokumentation inom socialtjänsten. Av grundläggande betydelse är
1 kap. 1 § socialtjänstlagen och 6 § LSS som bl.a. slår fast att verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen och 21 a § LSS
ska handlingar som rör enskildas personliga förhållanden förvaras så
att obehöriga inte får tillgång till dem.55 Handlingar får enligt
bestämmelserna inte vara fritt tillgängliga inom den egna verksamheten. Något förenklat kan bestämmelserna sägas innebära att den
55

Av 7 kap. 3 § socialtjänstlagen och 23 c § LSS framgår att dessa bestämmelser även är tillämpliga
på enskild verksamhet
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som inte har behov av handlingarna för att kunna utföra sitt arbete
inte heller ska ha tillgång till dem. De är att betrakta som obehöriga
i bestämmelsens mening. Dessa regler slår därmed fast en inre sekretess som kompletterar det integritetsskydd som följer av bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen och om tystnadsplikt i socialtjänstlagen och LSS. I nuvarande lagstiftning om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten saknas dock
bestämmelser som riktar sig till den som arbetar inom socialtjänsten
som uttryckligen reglerar när denne får ta del av uppgifter om enskilda som finns inom den egna verksamheten. Sådana bestämmelser
är enligt utredningens mening nödvändiga för att motverka sådana
otillbörliga integritetsintrång som en otillåten åtkomst till uppgifter
ger upphov till. Det är också viktigt, med tanke på de straffbestämmelser som finns om s.k. dataintrång, att det är tydligt vad som är
lagligt och vad som inte är det i fråga om åtkomst till personuppgifter.
Utredningen föreslår därför att det införs en grundläggande bestämmelse om inre sekretess i SoLPUL som gäller oavsett om uppgifter
hanteras manuellt eller elektroniskt. Bestämmelsen bör ange att den
som arbetar hos någon som bedriver verksamhet inom socialtjänsten
får ta del av dokumenterade uppgifter om en enskild endast om han
eller hon behöver uppgifterna för sitt arbete inom socialtjänsten.
Motsvarande bestämmelse i patientdatalagen är införd under rubriken Inre sekretess. För att det ska vara tydligt att syftet med bestämmelsen i SoLPUL är detsamma som med bestämmelsen i patientdatalagen bör en ny rubrik med denna lydelse införas i SoLPUL och den
nya bestämmelsen införas under denna rubrik.
För att bestämmelsen även ska gälla manuell hantering av personuppgifter utanför register behöver det anges i SoLPUL att bestämmelsen ska tillämpas vid all behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten. Det bör därför i ett nytt tredje stycke i 3 § SoLPUL
anges att bestämmelsen om inre sekretess ska tillämpas vid all behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
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Den enskildes inflytande över elektroniskt tillgängliggörande
Utredningens förslag: Den registrerade ges rätt att begränsa
elektronisk åtkomst till personuppgifter som dokumenterats för
att ge den enskilde stöd och omsorg hos en omsorgsenhet eller
inom en omsorgsprocess så att de inte får göras tillgängliga
genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en annan
omsorgsenhet eller inom en annan omsorgsprocess inom socialtjänsten. Detta gäller dock inte om annat framgår av lag eller
förordning. Vårdnadshavare ska inte ha rätt att på detta sätt
spärra sina barns uppgifter. I takt med barnets stigande ålder och
mognad får dock barnet självt spärra uppgifterna.
En spärr får hävas av en behörig befattningshavare inom
socialtjänsten om den registrerade samtycker till det.
Den som är personuppgiftsansvarig ska lämna information till
den registrerade om rätten att begära att uppgifter spärras och
rätten enligt den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen att
motsätta sig utlämnande av uppgifter.
Genom patientdatalagen infördes en möjlighet för patienten att
begränsa elektronisk åtkomst till patientens personuppgifter som
dokumenterats för vårdsyfte hos en vårdenhet eller inom en vårdprocess så att de inte får göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst
för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare (4 kap. 4 § PDL). Om patienten
motsätter sig sådan elektronisk åtkomst, ska uppgiften genast spärras.
Införandet av denna spärrmöjlighet i patientdatalagen motiverades av
regeringen med att det inte kan uteslutas att patienter håller inne med
känslig men viktig information av rädsla för att informationen sprids.
Det kan heller inte uteslutas att enskilda yrkesutövare av hänsyn till
patienten börjar föra anteckningar vid sidan av journalen, om det inte
finns möjligheter att spärra uppgifterna för läsbarhet utanför en snävare krets av hälso- och sjukvårdspersonalen. Sådan parallell ”sidojournalföring” bör inte förekomma, eftersom det i förlängningen får
negativa återverkningar på patientsäkerheten.56
Som framgår av avsnitt 20.2.8 anser utredningen att för att en
sekretessbrytande regel som den föreslagna ska kunna införas krävs
56

Prop. 2007/08:126 s. 151.
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att det som integritetsstärkande åtgärd inom socialtjänsten bör
införas motsvarande bestämmelser i SoLPUL. Utredningen anser att
samma skäl som redogörs för ovan gör sig gällande när det gäller
elektronisk åtkomst till personuppgifter inom socialtjänsten. När
bestämmelsen i patientdatalagen infördes ansåg regeringen att möjligheten att begära sådana spärrar var i linje med de grundläggande
principerna som slogs fast i dåvarande 2 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)57 om att verksamheten ska bygga på respekt för
patientens självbestämmande och integritet och så långt som möjligt
utföras och genomföras i samråd med patienten.58 I socialtjänstlagen
finns en bestämmelse med motsvarande innebörd, nämligen 1 kap. 1 §
socialtjänstlagen, och 6 § LSS anger att socialtjänstens verksamheten
ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet. Att införa en motsvarande möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst i SoLPUL får därför enligt utredningens mening på
samma sätt vara i linje med de grundläggande principerna som slås fast
i relevant lagstiftning.
Bestämmelsen bör ge den registrerade möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst för syftet att lämna den enskilde stöd och omsorg.
Med att lämna den enskilde stöd och omsorg avses att handlägga ärenden som rör enskilda och genomföra beslut om bistånd, stödinsatser,
vård och behandling. Spärren gäller alltså endast för den som behöver
uppgiften för stöd och omsorg. Det följer av att det i lagtexten talas
om åtkomst för en person som arbetar i en annan omsorgsenhet eller
inom en annan omsorgsprocess. Bestämmelsen ger därmed inte rätt
att spärra åtkomst för andra syften, tex. uppföljning och kvalitetssäkring av den egna verksamheten. Denna inre spärr handlar därför
inte om huruvida uppgifter om en enskild alls bör få utbytas mellan
olika enheter eller olika verksamheter m.m. hos en och samma myndighet utan reglerar bara sättet för utbytet, elektronisk åtkomst.
Några nya interna sekretessgränser föreslås inte och inte heller ges den
registrerade genom förslaget en rätt att hindra socialtjänsten från att
använda uppgifter om honom eller henne vid t.ex. uppföljning och
kvalitetssäkring av den egna verksamheten.
I 4 kap. 4 § patientdatalagen används begreppen vårdenhet och
vårdprocess. Dessa begrepp är inte definierade i patientdatalagen.
I Socialstyrelsens termbank definieras emellertid vårdenhet som
57
58

Motsvaras av dagens 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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”organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård”. När
begreppet vårdprocess tillskapades angavs i förarbetena att begreppet
i termbanken definierades som ”följd av aktiviteter eller åtgärder som
utförs för en patient, avseende ett visst hälsoproblem, mellan inkommen vårdbegäran och avslag av vårdbegäran eller avslut av vårdåtagande”.59 Termbankens definitionen av vårdprocess har emellertid ändrats sedan patientdatalagens tillkomst. Vårdprocess definieras
i dag i termbanken som ”process avseende hälso- och sjukvård som
hanterar ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd i
syfte att främja ett avsett resultat”.60 Som anmärkning i termbanken
anges att en vårdprocess syftar till att möta det behov patienter har i
kontakten med hälso- och sjukvården. Diabetes, depression och
ryggsmärtor ges som exempel på hälsoproblem. Vidare anges att en
vårdprocess kan omfatta ett eller flera relaterade hälsoproblem, som
t.ex. diabetes och bensår. Hälsotillstånd kan även initiera en vårdprocess som t.ex. screeningverksamhet, mödravård och annan förebyggande hälso- och sjukvård som t.ex. vaccinationsprogram inom
barnhälsovården. Det anges också att vårdgivaren ansvarar för att
beskriva sina processer som en del av verksamhetens kvalitetsarbete.
I författningskommentaren till 4 kap. 4 § patientdatalagen anges
att avgränsningen av en vårdprocess är funktionell och inte organisatorisk såsom beträffande vårdenhet. En vårdprocess kan inbegripa avgränsbara aktiviteter eller åtgärder hos olika vårdenheter som
har ett funktionellt samband. Ofta utgör de privata vårdgivarna en
enda enhet, med undantag för de som bedriver verksamhet på många
mottagningar spridda över landet där mottagningarna bör kunna ses
som olika enheter. Inom den allmänna hälso- och sjukvården är det
naturligt att se varje vårdcentral som en enhet medan ett sjukhus
däremot normalt inte är en enda enhet. Hur gränserna närmare ska
dras inom en vårdgivares verksamhet bestäms, enligt regeringen,
ytterst av varje vårdgivare själv med utgångspunkt i vad som föreskrivs
4 kap. 4 §. Det ska göras på ett praktiskt och rimligt sätt för vårdgivaren så att verksamheten inte tyngs med onödig administration.61
Utredningen anser, som ovan nämnts, att det bör införas en bestämmelse i SoLPUL som motsvarar 4 kap. 4 § patientdatalagen. Det
ligger därför nära till hands att i den nya bestämmelsen i SoLPUL
59

Prop. 2007/08:126 s 241.
Definitionen återfinns även i 2 kap. 1 § HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
61
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utgå från den terminologi som finns i patientdatalagen. Utredningen
föreslår därför att de nya begreppen omsorgsenhet och omsorgsprocess tillskapas och används i bestämmelsen samt att de får en betydelse som motsvarar den betydelse som begreppen vårdenhet och
vårdprocess har i patientdatalagen och i Socialstyrelsens termbank
och föreskrifter.
Det är enligt utredningens uppfattning den personuppgiftsansvariga myndigheten som på förhand har att definiera vilka omsorgsenheter alternativt omsorgsprocesser som finns inom myndighetens
individinriktade socialtjänstverksamhet och därmed vilka spärrar som
kan tillhandahållas. Det krävs därmed inte att myndigheten ska kunna
tillmötesgå varje enskilds individuella önskemål. Förslaget om den
enskildes rätt att spärra information innebär alltså ingen inskränkning
av myndighetens skyldigheter att utifrån bl.a. behovs- och riskanalyser begränsa den elektroniska tillgängligheten till elektroniska personuppgifter inom sin verksamhet. Den enskildes rätt till inre spärrar
utgör bara ett komplement till myndighetens ansvar. Denna ordning
överensstämmer med vad som gäller för patienters möjlighet att
begränsa elektronisk åtkomst enligt patientdatalagen.62
Barns uppgifter får inte spärras av vårdnadshavaren
Inom hälso- och sjukvården gäller att vårdnadshavare till ett barn
inte har rätt att spärra barnets uppgifter (4 kap. 4 § andra stycket
PDL). Avsikten med bestämmelsen är att öka vårdpersonalens möjligheter att upptäcka barn som far illa och att bedöma om anmälan
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen ska göras till socialnämnden för
att barnet ska få erforderligt skydd. Detta skäl ansåg regeringen vid
införandet av undantaget väga över den integritetskränkning som
kan uppstå till följd av att vårdnadshavare inte kan spärra sitt barns
uppgifter.63 Utredningen anser att motsvarande skäl gör sig gällande
beträffande den inre spärren inom socialtjänsten och föreslår därför
att ett motsvarande undantag ska införas i SoLPUL. Utredningen
anser också, i likhet med vad regeringen anförde i förarbetena till
patientdatalagen64, att barnet i takt med stigande ålder och utveckling självt får spärra uppgifterna. När det gäller bedömning av mog62
63
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nadsgrad bör i takt med den underåriges stigande ålder och mognad
allt större hänsyn tas till barnets önskemål och vilja, jfr. 6 kap. 11 §
föräldrabalken.
Hävning av spärr
Med den registrerades samtycke bör dessa s.k. inre spärrar få hävas
av en behörig befattningshavare vid en annan omsorgsenhet eller
omsorgsprocess som den enskilde har kontakt med. Den enskilde
bör också kunna vända sig till den personuppgiftsansvariga myndigheten och begära en mer varaktig hävning. Denna möjlighet finns
i dag inom hälso- och sjukvården och utredningen anser att motsvarande bestämmelser bör införas även inom socialtjänsten. Inom
hälso- och sjukvården finns det även möjlighet för behörig befattningshavare att häva spärren om patientens samtycke inte kan
inhämtas och informationen kan antas ha betydelse för den vård som
patienten oundgängligen behöver (4 kap. 5 § 2 PDL). Spärren ska då,
enligt förarbetena, kunna hävas av en annan vårdenhet alternativt
annan vårdprocess, t.ex. akutmottagningen, om informationen kan
antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver och ett samtycke inte kan inhämtas, t.ex. därför att patienten är
medvetslös, eller liknande och situationens allvar motiverar att spärren hävs.65 Utredningen har inte kunnat finna att nödsituationer med
ett så akut behov av elektronisk åtkomst till information att den
registrerades hävande av en spärr inte kan inväntas, förekommer
inom socialtjänstens verksamhet i så stor utsträckning att det motiverar att en spärr av så integritetskänsliga uppgifter som behandlas
inom socialtjänsten ska kunna hävas utan den registrerades samtycke.66 Utredningen anser därför att spärren endast ska kunna hävas
om den registrerade samtycker till det.

65

Prop. 2007/08:126 s. 152.
Se utredningens överväganden avsnitt 16.5.3 angående hävande av spärr inom sammanhållen
vård och omsorgsdokumentation.
66

698

965
SOU 2021:4

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser inom hälso- och sjukvård ...

Uppgift om att det finns spärrade uppgifter
Inom hälso- och sjukvården får uppgift om att det finns spärrade
uppgifter vara tillgänglig för andra vårdenheter eller vårdprocesser
(4 kap. 4 § tredje stycket PDL.). Denna möjlighet bör enligt utredningens mening inte införas inom socialtjänsten. En möjlighet att se
sådana spärrar är en bestämmelse som försvagar skyddet för den
enskildes integritet. Den som har motsatt sig att uppgiften att man
varit i kontakt med en viss omsorgsenhet eller varit aktuell i en viss
omsorgsprocess får antas anse att detta är en mycket känslig personuppgift. Utredningen har kommit fram till att för att kunna införa
den aktuella bestämmelsen som bryter sekretessen mellan socialtjänstmyndigheter inom samma kommun behöver det samtidigt
införas ytterligare skyddsregler som kan motverka riskerna med en
sekretessbrytande bestämmelse. Utredningen har härvid utgått från att
dessa skyddsregler måste vara minst lika omfattande som de regler som
infördes i patientdatalagen i samband med att den sekretessbrytande
regeln inom hälso- och sjukvården infördes. De uppgifter som
behandlas inom socialtjänsten är i många avseenden mer integritetskänsliga än de som behandlas inom hälso- och sjukvården och verksamheterna inom socialtjänsten är mer olikartade än verksamheterna
inom hälso- och sjukvården (se avsnitt 20.2.8). Därför finns enligt
utredningen inte anledning att ta med en bestämmelse som minskar
skyddet för integriteten, vilket en bestämmelse om möjlighet att få
uppgift om att det finns spärrade uppgifter hos en viss omsorgsenhet
skulle göra.
Information till den registrerade
I patientdatalagen anges att den personuppgiftsansvarige ska lämna
information till den registrerade om rätten att i vissa fall begära att
uppgifter spärras (8 kap. 6 § 3 PDL). Utredningen anser att en
motsvarande informationsskyldighet bör införas i SoLPUL, eftersom den registrerade behöver få denna information för att kunna ta
till vara sina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter. Informationsskyldigheten är även viktig för att skapa en
nödvändig grund för allmänhetens förtroende för behandlingen.
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Den registrerade bör vidare informeras om rätten enligt den
föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen att motsätta sig utlämnande av uppgifter. Annars skulle den rätten bli illusorisk.
Skyldigheten att informera gäller bara i förhållande till de registrerade som förmår att tillgodogöra sig information. Den som inte
alls kan ta till sig information, t.ex. på grund av sjukdom eller skador,
behöver därför inte informeras förrän denne eventuellt senare kan
tillgodogöra sig information. Att någon inte förstår svenska eller har
svårt att tillgodogöra sig information innebär inte att information
kan underlåtas. Informationen måste då i stället anpassas till den
registrerade så att denne kan tillgodogöra sig den.
Det föreslås ingen skyldighet att informera den registrerade om
vilka nackdelar och risker det kan medföra för den registrerade att
spärra åtkomst på detta sätt. Detta innebär dock inget hinder mot
att så sker, tvärtom är det bra att den registrerade får sådan information så att den registrerade kan göra ett medvetet och upplyst val.
En ny rubrik för bestämmelsen
Motsvarande bestämmelse i patientdatalagen är införd under rubriken Patientens möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst för vårdsyfte.
För att det ska vara tydligt att syftet med bestämmelsen i SoLPUL
är detsamma som med bestämmelsen i patientdatalagen bör en ny
rubrik med liknande lydelse införas i SoLPUL och den nya bestämmelsen införas under denna rubrik. Eftersom den enskilde i SoLPUL
benämns som den registrerade, bör rubriken lyda Den registrerades
möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst.
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Tilldelning av behörighet och kontroll av elektronisk åtkomst
Utredningens förslag: Den som bedriver verksamhet inom
socialtjänsten ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet
till personalen i den egna organisationen för åtkomst till elektronisk dokumentation av personuppgifter. Sådan behörighet ska
begränsas till vad som behövs för att den enskilde medarbetaren
ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten.
Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska se till
att åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs helt eller
delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras. Den
som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen
kommer åt uppgifterna.
Närmare bestämmelser meddelas av regeringen eller, efter
bemyndigande, av Socialstyrelsen efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten.
Socialtjänstens verksamhet bygger på att enskilda har förtroende för
att den information som de lämnar till socialtjänsten inte hanteras på
ett felaktigt sätt. Om enskilda uppfattar att socialtjänsten inte hanterar tillgängligheten till dokumentation om den enskilde på ett sådant
sätt så att den enskilde kan känna sig säker på att känslig information
inte läses av obehöriga, finns det risk för att enskilda inte söker
socialtjänstens hjälp när de har behov av det. Det är därför viktigt att
förtydliga att den som bedriver verksamheten (den personuppgiftsansvarige) har ansvar för att den elektroniska åtkomsten till personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige inte är mer omfattande
än vad som krävs för att den anställde hos socialtjänsten ska kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter.
Genom patientdatalagen infördes en skyldighet för vårdgivare att
bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana
uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat.
Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den
enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och
sjukvården (4 kap. 2 § PDL). Det infördes även en skyldighet för
vårdgivaren att se till att åtkomst till sådana uppgifter om patienter
som förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kon-
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trolleras samt att göra systematiska och återkommande kontroller av
om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter (4 kap. 3 § PDL).
Som framgår av avsnitt 20.2.8 anser utredningen att för att en
sekretessbrytande regel som den föreslagna ska kunna införas krävs
att det som integritetsstärkande åtgärd även inom socialtjänsten i
övrigt bör införas bestämmelser med krav på tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst, loggning och kontroll av elektronisk
åtkomst. Motsvarande bestämmelser bör därför införas i SoLPUL.
Utredningen har i avsnitt 16.14 och 16.15 föreslagit att den del av
socialtjänsten som väljer att ingå i sammanhållen vård och omsorgsdokumentation, de s.k. omsorgsgivarna, ska vara skyldiga att
bestämma villkor för tilldelning av behörighet till personalen i den
egna organisationen för åtkomst till personuppgifter som hålls tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare67 genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. Sådan behörighet ska begränsas
till vad som behövs för att den enskilde medarbetaren ska kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter i fråga om insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Omsorgsgivarna ska även ska se
till att åtkomst till personuppgifter genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation dokumenteras och kan kontrolleras samt
göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna. De överväganden som utredningen
gjort i avsnitt 16.14 och 16.15 beträffande dessa bestämmelser gör
sig enligt utredningens mening även gällande för övriga socialtjänsten.
Motsvarande bestämmelser i patientdatalagen är införda under
rubrikerna Tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst respektive Kontroll av elektronisk åtkomst. För att det ska vara tydligt att
syftet med bestämmelserna i SoLPUL är detsamma som med bestämmelserna i patientdatalagen bör två nya rubriker med motsvarande lydelse införas i SoLPUL och de nya bestämmelserna införas
under dessa rubriker. För att förtydliga innebörden av bestämmelsen
om kontroll av elektronisk åtkomst bör den rubriken dock lyda
Ansvar för kontroll av elektronisk åtkomst (loggar).
Utredningen har i avsnitt 16.14 och 16.15 även ansett att det finns
behov av att Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om behörighets67

Med omsorgsgivare avses 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) (se avsnitt 16.2).
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styrning och åtkomstkontroll inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen gör av samma skäl som anförs i de
avsnitten bedömningen att sådant behov finns även beträffande socialtjänsten i övrigt. Eftersom regleringen i SoLPUL får anses utgöra ett
åliggande för kommunerna, måste föreskrifter om detta meddelas av
riksdagen genom lag (jfr avsnitt 16.13.2 och 8 kap. 2 § 3 regeringsformen). Det är därför nödvändigt med ett bemyndigande i lag för
att Socialstyrelsen ska få meddela föreskrifter. Ett sådant bemyndigande bör därför införas i SoLPUL. I 11 § SoLPUL anges vilka
föreskrifter regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela i anslutning till lagen. Bemyndigandet bör därför
införas i denna bestämmelse.
Information till den registrerade om elektronisk åtkomst
Utredningens förslag: Den registrerade ges rätt att på begäran få
information om vilken elektronisk åtkomst som förekommit till
elektroniskt behandlade uppgifter om honom eller henne (logglistor).
Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen eller,
efter bemyndigande, av Socialstyrelsen efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten.
Genom patientdatalagen infördes en rätt för patienten att på begäran
få information om vilken elektronisk åtkomst som förekommit till
elektroniskt behandlade uppgifter om honom eller henne, s.k. logglistor (8 kap. 5 § PDL). Som framgår av avsnitt 20.2.8 anser utredningen att för att en sekretessbrytande regel som den föreslagna ska
kunna införas krävs att det som integritetsstärkande åtgärd även inom
socialtjänsten i övrigt bör införas samma rätt att få del av sådan
information. Motsvarande bestämmelser bör därför införas i SoLPUL.
Utredningen har i avsnitt 16.17 föreslagit att inom sammanhållen vård
och omsorgsdokumentation ska de registrerade ha liknande rätt att
få information. De överväganden som utredningen gjort i avsnitt 16.17 beträffande en sådan bestämmelse gör sig enligt utredningens mening även gällande för övriga socialtjänsten.
Motsvarande bestämmelse i patientdatalagen är införd under rubriken Information. För att det ska vara tydligt att syftet med bestäm-

703

970
Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser inom hälso- och sjukvård ...

SOU 2021:4

melsen i SoLPUL är detsamma som med bestämmelsen i patientdatalagen bör en ny rubrik med en liknande lydelse införas i SoLPUL
och den nya bestämmelsen införas under denna rubrik. För att förtydliga innebörden av bestämmelsen bör den rubriken dock lyda
Information om elektronisk åtkomst.
Utredningen har i avsnitt 16.17 även ansett att det finns behov av
att Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om den information som ska
lämnas till den registrerade i detta avseende inom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. Utredningen gör av samma skäl
som anförs i det avsnittet bedömningen att sådant behov finns även
beträffande information som ska lämnas inom socialtjänsten i övrigt.
Eftersom den föreslagna regleringen i SoLPUL får anses utgöra ett
åliggande för kommunerna, måste föreskrifter om detta meddelas av
riksdagen genom lag (jfr. avsnitt 16.13.2 och 8 kap. 2 § 3 regeringsformen). Det är därför nödvändigt med ett bemyndigande i lag för
att Socialstyrelsen ska få meddela föreskrifter. Ett sådant bemyndigande bör därför införas i SoLPUL. I 11 § SoLPUL anges vilka
föreskrifter regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela i anslutning till lagen. Bemyndigandet bör därför
införas i denna bestämmelse.

20.3

Uppgiftslämnande mellan hälso- och
sjukvårdsmyndigheter och privata hälsooch sjukvårdsföretag68

Utredningens förslag: 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 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
till en enskild som bedriver sådan verksamhet och som myndigheten har anlitat. Detta ska gälla om uppgiften behövs i den individinriktade verksamhet som avses i nyss nämnt lagrum.
68

I avsnitt 20.3 avser utredningen med hälso- och sjukvårdsmyndighet en myndighet som bedriver sådan verksamhet som avses i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Med privat hälsooch sjukvårdsföretag avses här den som bedriver privat hälso- och sjukvårdsverksamhet som
avses i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Anledningen till att utredningen inte använder begreppet ”privat vårdgivare” respektive ”offentlig vårdgivare” är att utredningen i andra
kapitel i detta betänkande använder begreppet vårdgivare med en annan innebörd.
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Bakgrund

Utredningen har fått i uppdrag att undersöka om det är möjligt eller
lämpligt att, med bibehållen integritet och säkerhet, tillåta ytterligare
uppgiftslämnande mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter och privata hälso- och sjukvårdsföretag och i sådana fall föreslå nödvändiga
författningsändringar. I utredningens direktiv konstateras att sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen inte hindrar att uppgift
lämnas till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag, med begränsningen
att det ska göras i enlighet med vad som föreskrivs om sammanhållen
journalföring i patientdatalagen. Det konstateras även att ordningen
med sammanhållen journalföring gör att området för den s.k. inre
sekretessen är större i en region med få privata hälso- och sjukvårdsföretag än i en region med många flera privata aktörer.
Direktiven hänvisar till Riksrevisionens rapport Rätt information
vid rätt tillfälle inom vård och omsorg (RiR 2011:19, avsnitt 3.1.2).
I rapporten sägs att patientdatalagens bestämmelser kring sekretess
skiljer sig åt beroende på om informationsutbytet sker mellan olika
vårdgivare eller inom en vårdgivare. I en region med få privata hälsooch sjukvårdsföretag är organisationsgränserna färre och det inre
sekretessområdet kan då vara större än i en region med många privata
aktörer. Rapporten anger att de inre sekretessreglerna är mer
generösa och t.ex. inte kräver ett aktivt samtycke för att utbyta
patientinformation. Som patientdatalagen är utformad är det därför
enklare att få elektronisk tillgång till patientinformation i regioner
med få privata utförare och därmed färre organisationsgränser. En
annan fråga som rapporten tar upp har anknytning till upphandling
av privata utförare. Det gäller hanteringen av patientjournaler i samband med att en ny utförare ska ta över en hälso- och sjukvårdsverksamhet, t.ex. vid byte av entreprenör. Enligt en intervju med
Socialstyrelsen69 innebär bestämmelserna om sekretess (offentlighetsoch sekretesslagstiftningen) och tystnadsplikt (6 kap. 12–14 §§
patientsäkerhetslagen [2010:659]) att patientuppgifter inte kan överföras mellan olika vårdgivare utan att ett samtycke lämnats av samtliga
patienter. 70
Utredningen om rätt information i vård och omsorg lämnade i
betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)
69
70

Intervju med Socialstyrelsen 2011-03-16.
RiR 2011:19 s. 44.
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ett stort antal förslag på en förändrad reglering av behandling av
personuppgifter och sekretess inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Av betydelse i detta sammanhang är förslaget om bestämmelser som reglerar uppgiftslämnande vid verksamhetsövergångar inom
hälso- och sjukvården. Utredningen föreslog att det skulle införas
en sekretessbrytande bestämmelse för att upphäva sekretessen mellan huvudmannen och det privata hälso- och sjukvårdsföretaget vid
verksamhetsövergångar när hälso- och sjukvård övergår från en
hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag. Förslaget innebar att sekretess inte ska gälla om särskilda
bestämmelser om överföring av personuppgifter vid verksamhetsövergångar följdes.71 Den utredningens förslag i denna del har dock
inte lett till några lagändringar.
Utredningens uppdrag om att undersöka möjligheterna till ytterligare uppgiftslämnande finns i direktiven under rubriken ”Sekretessbestämmelser för viss personuppgiftshantering i socialtjänst och hälsooch sjukvård” (s. 17 f.) och det är bara förhållanden kring sekretess
som berörs under den rubriken. Utredningen uppfattar därför direktiven som att det är just ytterligare sekretessbrytande bestämmelser
för uppgiftslämnande från hälso- och sjukvårdsmyndigheter till privata hälso- och sjukvårdsföretag som ska utredas. Bestämmelser som
tillåter ytterligare uppgiftslämnande från privata hälso- och sjukvårdsföretag till hälso- och sjukvårdsmyndigheter eller mellan privata
hälso- och sjukvårdsföretag avser inte sekretess, och ingår därför inte
i utredningens uppdrag i denna del. Utredningen kan emellertid
komma att återkomma till sådana frågeställningar vid redovisningen i
slutbetänkandet av uppdraget att lyfta fram uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning.
20.3.2

Sekretess och tystnadsplikt hos hälsooch sjukvårdsverksamheter

Uppgifter inom offentligt bedriven hälso- och sjukvård omfattas av
offentlighets- och sekretesslagen. Inom den offentliga hälso- och
sjukvården gäller som huvudregel sekretess för uppgift om en enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon när71

SOU 2014:23 s. 327.
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stående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Sekretess gäller med
ett omvänt skaderekvisit, dvs. det finns en presumtion för att uppgifterna inte ska lämnas ut. Sekretess gäller som huvudregel både mot
enskilda och mot andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Vid ett omvänt
skaderekvisit är således sekretess huvudregel. Enligt förarbetena till
den tidigare sekretesslagen (1980:100) har den som ska tillämpa ett
omvänt skaderekvisit i praktiken ett begränsat utrymme för sin bedömning.72 I praktiken omfattas offentliga hälso- och sjukvårdsmyndigheters uppgifter om patienters hälsa och personliga förhållande av
ett mycket starkt sekretesskydd. Uppgifterna lämnas i regel inte ut.
Undantag gäller vid samtycke från patienten och när det finns någon
särskild bestämmelse som bryter sekretessen, en sekretessbrytande
bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen eller en uppgiftsskyldighet (10 kap. 28 § OSL).
I förarbetena till den äldre sekretesslagstiftningen uttalades att det
omvända skaderekvisitet medger att uppgift lämnas från en läkare till
en annan eller från en sjukvårdsinrättning till en annan, om uppgiften
behövs i rent vårdsyfte. Visst utrymme finns också att lämna uppgifter till annan vårdsektor i syfte att bistå en patient. Det var dock
tveksamt om en uppgift kan lämnas från den allmänna sjukvården till
en privatpraktiserande läkare eller en företagsläkare. Om patientens
samtycke inte kan inhämtas, bör emellertid uppgiften ändå kunna
lämnas ut till en privatpraktiserande läkare om uppgiften i trängande
fall behövs för medicinsk behandling av den som uppgiften rör.73
Utredningen har tidigare redogjort för bestämmelserna om tystnadsplikt hos privata hälso- och sjukvårdsföretag, se bl.a. avsnitt
19.1.6. Här kan i korthet upprepas att bestämmelser om tystnadsplikt
finns i patientsäkerhetslagen. För personal inom privat hälso- och
sjukvård gäller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen. Där anges bl.a. att den som tillhör eller har tillhört hälso- och
sjukvårdspersonalen inom den enskilda (privata) hälso- och sjukvården inte obehörigen får röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått
veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.
I förarbetena till patientdatalagen konstateras att den enskilde ska
åtnjuta samma skydd för sin personliga integritet vare sig han eller
72
73

Prop. 1979/80:2 del A s. 82, SOU 2003:99 s. 132.
Prop. 1979/80:2 del A s. 168.
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hon får vård av en offentlig hälso- och sjukvårdsmyndighet eller ett
privat hälso- och sjukvårdsföretag. Sådant uppgiftslämnande som
inte skulle ha hindrats av sekretess om det privata hälso- och sjukvårdsföretaget hade varit en myndighet ska inte anses vara ett obehörigt röjande av uppgifterna.74 Obehörighetsrekvisitet ska alltså
tolkas på motsvarande sätt som i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det innebär att uppgifter om enskildas hälsa och personliga
förhållande har ett motsvarande skydd hos hälso- och sjukvårdsföretag som hos en hälso- och sjukvårdsmyndighet.
Se kapitel 5 för en mer detaljerad genomgång av bestämmelserna
om sekretess och tystnadsplikt.
20.3.3

Finns det någon tillämplig sekretessbrytande
bestämmelse?

Utredningen har fått i uppdrag att utreda om man bör tillåta ytterligare uppgiftslämnande från hälso- och sjukvårdsmyndigheter till
privata hälso- och sjukvårdsföretag. Ett led i detta är att först utreda
vilka möjligheter dagens regelverk ger att lämna ut uppgifter som
omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess till privata hälso- och sjukvårdsföretag.
Utredningen har i tidigare avsnitt detaljerat gått igenom olika
sekretessbrytande bestämmelser som kan tillämpas för att bryta
hälso- och sjukvårdssekretessen. Utredningen kommer inte att återupprepa samtliga dessa här, utan hänvisar läsaren till dessa avsnitt (se
kapitel 5 och avsnitt 19.1.3). I detta sammanhang berör utredningen
det som är av särskilt intresse för att sekretessen hos hälso- och
sjukvårdsmyndigheter ska kunna brytas till förmån för privata hälsooch sjukvårdsföretag.
Som utgångspunkt gäller att en person själv kan välja att efterge
sekretess genom att lämna samtycke till att uppgifterna lämnas ut,
t.ex. till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag (10 kap. 1 § OSL).
Denna bestämmelse kan i allmänhet tillämpas, men förutsätter att
patienten lämnar ett aktivt samtycke. Det säger sig självt att utlämnanden med stöd av samtycken kan vara mindre lämpliga och leda till
mycket administration när det gäller större utlämnanden som endast

74

Prop. 2007/08:126 s. 46.
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sker till följd av organisatoriska förändringar t.ex. vid verksamhetsövergångar.
När det gäller övriga sekretessbrytande bestämmelser i 10 kap.
offentlighets- och sekretesslagen bedömer utredningen att dessa inte
är aktuella för att bryta hälso- och sjukvårdssekretessen till förmån för
ett privat hälso- och sjukvårdsföretag. Det torde inte röra sig om ett
sådant nödvändigt utlämnande som avses 10 kap. 2 § offentlighetsoch sekretesslagen. I äldre förarbeten talar man om att sekretess inte
får innebära att de offentliga funktionärerna hindras att fullgöra sina
egna uppgifter. En läkare måste t.ex. kunna delge sjuksköterskor och
annan medicinalpersonal även förtroliga uppgifter om en patient för
att undersökning och behandling ska kunna genomföras. Också meddelanden till annan myndighet kan ingå som ett från verksamheten i
övrigt oskiljaktigt moment. Många gånger måste det också ligga inom
myndighetens verksamhet att se till att misstanke om brott blir utredd.75 Enbart den omständigheten att effektiviteten i myndighetens
hantering av uppgifter blir sämre på grund av sekretess torde inte vara
tillräckligt för att det ska röra sig om ett sådant nödvändigt utlämnande som avses med bestämmelsen i 10 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen.
Generalklausulen i 10 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen
är inte tillämplig på uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess. Någon generell uppgiftsskyldighet i förhållande till privata
hälso- och sjukvårdsföretag finns inte (jämför 10 kap. 28 § OSL).
När det gäller en regions eller en kommuns hälso- och sjukvårdsverksamhet som drivs i egen regi finns särskilda bestämmelser som
bryter sekretessen så att uppgifterna kan lämnas så länge det sker inom
regionen eller kommunen. Hälso- och sjukvårdssekretessen enligt
25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen hindrar inte att uppgift
kan lämnas från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i en kommun till en annan sådan myndighet i samma
kommun eller från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i en region till en annan sådan myndighet i samma region
(25 kap. 11 § 1 och 2 OSL). Bestämmelserna gäller enbart den hälsooch sjukvård som regionen eller kommunen själv bedriver genom dessa
myndigheter och kan inte tillämpas på sådan hälso- och sjukvård som
utförs av privata hälso- och sjukvårdsföretag. Det finns inte någon
motsvarande sekretessbrytande bestämmelse för att lämna uppgifter
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från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet till
en privat verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård. Mellan hälsooch sjukvårdsmyndigheter och privata hälso- och sjukvårdsföretag
råder därför som huvudregel sekretess. Detta innebär något förenklat
att det exempelvis råder sekretess mellan ett offentligt drivet sjukhus
och en privat vårdcentral. Mellan ett offentligt sjukhus och en vårdcentral som regionen bedriver i egen regi, bryts däremot sekretessen.
Här leder alltså dagens regelverk till att sekretessgränser uppstår beroende på hur regioner och kommuner väljer att organisera hälso- och
sjukvårdsverksamheten.
Det finns dock vissa undantag som medför att uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighetsoch sekretesslagen får lämnas till privata hälso- och sjukvårdsföretag.
Ett sådant undantag är att sekretessbelagda uppgifter får lämnas till ett
privat hälso- och sjukvårdsföretag, om det sker i enlighet med bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (25 kap.
11 § 3 OSL). Det privata hälso- och sjukvårdsföretaget får dock enligt
bestämmelserna om sammanhållen journalföring ta del av uppgifter
från en hälso- och sjukvårdsmyndighet bara om patienten samtycker
till det och uppgifterna kan antas ha betydelse i en viss vårdsituation.
Det måste också finnas en aktuell patientrelation. Det ska tilläggas
att det är valfritt att vara ansluten till sammanhållen journalföring
och att alla hälso- och sjukvårdsmyndigheter och privata hälso- och
sjukvårdsföretag inte är anslutna till något system med sammanhållen journalföring.
Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl
inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar hälso- och
sjukvårdssekretessen inte att en uppgift om en person som behövs
för att ge denne nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd
lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till ett privat
hälso- och sjukvårdsföretag (25 kap. 13 § OSL). Det är en sekretessbrytande bestämmelse som kan tillämpas i undantagsfall vid ett
brådskande vårdbehov där det är direkt påkallat att bistå en enskild
och där det inte finns möjlighet att i tid inhämta ett samtycke.
Om det inte står klart att ett utlämnande kan ske utan att den
enskilde lider men, och det saknas samtycke från patienten, finns det
alltså i allmänhet inte någon tillämplig sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt att lämna ut uppgifter från en myndighet
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inom hälso- och sjukvården till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag.
20.3.4

Behov av uppgiftslämnande mellan
hälso- och sjukvårdsmyndigheter och privata
hälso- och sjukvårdsföretag76

För förståelsen av varför det kan finnas ett behov av att lämna ut
uppgifter ska inledningsvis betonas att varje vårdgivare eller myndighet inom en vårdgivare är personuppgiftsansvarig för de patientuppgifter som behandlas i den egna verksamheten. Vårdgivaren ansvarar
för att journaler upprättas och hanteras på ett ändamålsenligt och
säkert sätt i sin verksamhet. I det ansvaret ligger också ett ansvar för
gallring och arkivering. Varje vårdgivare måste föra sina egna journaler. En enskild vårdgivare får därför inte föra journal i en regions
eller en kommuns journaler. Som beskrivits ovan finns det inte heller
någon särskild bestämmelse, förutom reglerna om sammanhållen
journalföring, som tillåter en enskild vårdgivare att ta del av journaluppgifter från en annan vårdgivare.
Det finns dock olika skäl till att uppgifter om patienter behöver
lämnas ut från en hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälsooch sjukvårdsföretag. Typiskt sett rör det sig om patienter som har
fått hälso- och sjukvård hos en hälso- och sjukvårdsmyndighet, och
ska få hälso- och sjukvård hos ett privat hälso- och sjukvårdsföretag
som myndigheten har anlitat. Detta kan bero på att verksamheten
övergår från offentligt till privat regi via en s.k. verksamhetsövergång.
En offentlig sjukvårdshuvudman kan, som beskrivits i tidigare avsnitt,
låta hälso- och sjukvårdsverksamhet utföras av privata hälso- och sjukvårdsföretag. Verksamhetsövergångar kan motiveras av kostnadsskäl,
effektivitetsskäl, politiska önskemål eller andra orsaker men har i regel
inget att göra med att man vill att det ska uppstå en sekretessgräns.
Sekretessgränsen uppstår som en direkt följd av den organisatoriska
förändringen. Vid organisatoriska förändringar inom en region eller
kommun (nämndbyten) finns det som nämnts sekretessbrytande
bestämmelse som gör att patientuppgifter kan föras mellan olika hälso76

Problemen som beskrivs när det gäller att överföra uppgifter om patienter vid verksamhetsövergångar bygger på den problembeskrivning som Utredningen om rätt information i vård
och omsorg lämnat i sitt betänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23
s. 291 ff. Utredningen lämnade ett antal författningsförslag för att komma till rätta med dessa
problem, men inget av förslagen har genomförts.
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och sjukvårdsmyndigheter eller självständiga verksamhetsgrenar inom
dessa.
Behov av att lämna ut patientuppgifter från en hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag kan också
uppstå när en patient väljer att lista om sig från en hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag. I dessa
fall torde dock samtycken ofta kunna användas, eftersom det då är
patienten själv som aktivt tar kontakt med vården för att begära att
listas om.
Det kan även finnas behov av att lämna ut patientuppgifter när en
offentlig vårdgivare har anlitat enskilda aktörer som bedriver sådan
privat hälso- och sjukvårdsverksamhet och annan medicinsk verksamhet som avses i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen för att
utföra viss specifik vård och behandling. Det kan t.ex. röra sig om
privata laboratorier som utför laboratorietester eller privata hälso- och
sjukvårdsföretag som utför screening för att upptäcka sjukdomar.
Dessa privata hälso- och sjukvårdsföretag kan då behöva ta del av vissa
journalanteckningar och andra uppgifter som rör patienten.
För att ett privat hälso- och sjukvårdsföretag ska kunna överta
patientansvaret på ett säkert sätt och kunna ge kontinuitet i vården
behöver denne ha tillgång till hälsoinformation och andra uppgifter
om patienten. Det kan exempelvis handla om läkemedelsordinationer, tidigare diagnoser och andra viktiga uppgifter som behövs
efter en verksamhetsövergång. Det står enligt utredningens mening
klart att det finns ett behov av att patientens journal, eller i vart fall
aktuella delar av journalen, kan överföras till det privata hälso- och
sjukvårdsföretaget. Detta krävs för att det privata hälso- och sjukvårdsföretaget ska kunna bedriva vård, skicka kallelser och i övrigt
upprätthålla kontinuiteten och patientsäkerheten. Annars finns en
uppenbar risk att viktig information inte kommer fram till det privata hälso- och sjukvårdsföretaget, vilket kan leda till patientsäkerhetsrisker, eller onödiga patientbesök för att få information eller
samtycke från patienten.
Det finns dock ingen särskild bestämmelse som är avsedd att bryta
sekretessen vid verksamhetsövergångar från en hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag. I praktiken är
man hänvisad till att försöka hantera situationen genom att få sekretessbrytande samtycken från patienterna utifrån offentlighets- och
sekretesslagen, om inte hälso- och sjukvårdsmyndigheten och det
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privata hälso- och sjukvårdsföretaget är anslutna till samma system
med sammanhållen journalföring. Finns det anslutning till samma
system med sammanhållen journalföring får dock det privata hälsooch sjukvårdsföretaget som huvudregel ta del av hälso- och sjukvårdsmyndighetens dokumentation bara med patientens samtycke. För att
det privata hälso- och sjukvårdsföretaget ska kunna fortsätta en inledd
hälso- och sjukvårdsbehandling eller följa upp ett sjukdomstillstånd
måste därför hälso- och sjukvårdsmyndigheten eftersöka samtliga berörda patienter och be om att få dessas samtycken till att lämna ut
journalen från myndigheten till det privata hälso- och sjukvårdsföretag som ska ta över verksamheten. Eftersom man måste veta vad man
samtycker till, torde detta inte kunna göras långt i förväg utan kräver
att frågan om samtycke ställs inför en nära förestående verksamhetsövergång.
Enligt vad utredningen erfarit finns det olika sätt att försöka lösa
problemet med sekretess och samtycken vid verksamhetsövergångar.
En möjlighet är att man ber patienten fylla i en samtyckeblankett som
ger hälso- och sjukvårdsmyndigheten möjlighet att lämna ut journalen
i pappersformat till det privata hälso- och sjukvårdsföretaget.
Socialstyrelsen har i handboken till de tidigare gällande föreskrifterna SOSFS 2008:14 beskrivit ett praktiskt sätt att lösa frågan
om överföring av t.ex. journalkopior från ett privat hälso- och sjukvårdsföretag till den som ska ta över ansvaret för patienterna enligt
följande.
Informera patienterna om att vården övergår till en ny vårdgivare och
att man avser att föra över journalkopior till den nya vårdgivaren och
samtidigt erbjuda en möjlighet för patienterna att motsätta sig detta.
När sedan den nya vårdgivaren avser att använda sig av journaluppgifter
från den förra vårdgivaren kan ett aktivt samtycke inhämtas.

Denna lösning kan även användas när en offentlig sjukvårdshuvudman har anlitat ett privat hälso- och sjukvårdsföretag. Enligt Utredningen om rätt information i vård och omsorg är denna lösning pragmatisk, men inte helt tillfredsställande. Dels för att den kan strida
mot en helt korrekt tillämpning av reglerna om tystnadsplikt i enskilda verksamheter, dels för att även denna lösning medför praktiska svårigheter. Förfarandet förutsätter att någon form av manuell
menprövning görs vid själva utlämnandet samt att man lyckas få
kontakt med patienten samt att denne väljer att fylla i blanketten.
Eftersom rätt information vid rätt tillfälle är grundläggande för en
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god och säker vård, vore det önskvärt med ett säkrare sätt att trygga
informationsöverföringen i samband med verksamhetsövergångar.
Hanteringen av samtycken vid verksamhetsövergångar kräver
som synes en hel del administration och praktisk hantering. Hur
många patienter det rör påverkar givetvis hur pass administrativt
betungande det är. Verksamheters storlek varierar men det handlar i
allmänhet om ett stort antal, ofta tusentals, personer som t.ex. är
listade vid en viss vårdcentral. Detta gör att den administrativa hanteringen av samtycken vid verksamhetövergångar ofta blir betungande. Ibland behöver en verksamhetsövergång ske snabbt och då kan
problem uppstå om man inte hinner få tag på patienterna och få deras
samtycken före verksamhetsövergången. Det är givetvis inte bra ur
patientsäkerhetsperspektiv om journalen inte finns tillgänglig i rätt
tid hos det privata hälso- och sjukvårdsföretaget.
En patient som går till samma vårdcentral och kanske till och med
träffar samma yrkesutövare efter en verksamhetsövergång har nog
svårt att förstå varför ett samtycke efterfrågas. Det kan vidare uppstå
särskilda svårigheter att få patientens samtycke när det gäller barn
och personer med funktionsnedsättningar. Motsvarande kan förväntas gälla för personer som av olika anledningar har svårt att ta till sig
information och inte vill eller förmår att svara på korrespondens från
myndigheter. När det gäller dessa personer, som kan ha särskilt svårt
att ta egna kontakter med hälso- och sjukvården för att göra gällande
sina egna vårdbehov, finns det enligt utredningens mening ett särskilt stort behov av att informationen kan överföras på ett smidigt
sätt vid verksamhetsövergångar.
20.3.5

Är det lämpligt med sekretessgenombrott?

Utredningen har fått i uppdrag att undersöka om det är möjligt och
lämpligt att med bibehållen integritet och säkerhet tillåta ytterligare
uppgiftslämnande mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter och privata hälso- och sjukvårdsföretag. Om så är fallet, ska utredningen
föreslå nödvändiga författningsändringar. Utredningen har konstaterat att det i dag inte finns någon särskild bestämmelse som bryter
sekretessen i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen till förmån
för ett privat hälso- och sjukvårdsföretag. Visserligen finns den
generella möjligheten att använda samtycke, samt bestämmelser som
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bryter sekretessen vid en akut situation, men det finns ingen bestämmelse som allmänt gäller för att bryta sekretessen vid sådana större
utlämnanden som behöver ske vid t.ex. verksamhetsövergångar. För
att avgöra om det är lämpligt att införa en sådan bestämmelse gör
utredningen här nedan en avvägning mellan de behov och fördelar
som uppnås genom en sekretessbrytande bestämmelse och de risker
när det gäller integritet och säkerhet som skulle kunna uppstå.
En avvägning mellan behov och risker
Det finns enligt utredningens bedömning ett klart och motiverat
behov av att överlämna hela eller delar av patientjournaler från en
hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag när hälso- och sjukvårdsmyndigheten har anlitat ett privat
hälso- och sjukvårdsföretag för att utföra hälso- och sjukvård. Detta
krävs för att garantera en trygg och säker vård till patienten och kontinuiteten i vården.
Huvudregeln om sekretess mellan myndigheter och enskilda innebär dock att det uppstår sekretessgränser mellan den offentliga hälsooch sjukvården och privata hälso- och sjukvårdsföretag när offentlig
verksamhet övergår i privat form. Sekretessgränserna uppstår även om
de överväganden som ligger till grund för vald organisationsform inte
har något att göra med sekretessfrågan. I förarbetena till 25 kap. 11 §
1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen anges att undantaget från
sekretessen mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter inom samma
region eller kommun gör det möjligt för en region att fritt välja sin
organisation utan hänsyn till att sekretess i princip råder mellan myndigheterna.77 Motsvarande argument om att fritt kunna välja organisationsform, utan hänsyn till problem med sekretesshanteringen, gör
sig enligt utredningen gällande även i fråga om regioner och kommuner som väljer att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet genom privata utförare.
När privata hälso- och sjukvårdsföretag är anslutna till system
med sammanhållen journalföring kan sekretesskyddade uppgifter
föras över organisationsgränserna under förutsättning att det sker
enligt de villkor som gäller vid sammanhållen journalföring. Bestämmelserna om sammanhållen journalföring gör dock inte att det pri77
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vata hälso- och sjukvårdsföretaget kan ta del av hälso- och sjukvårdsmyndighetens dokumentation för att t.ex. fortsätta en hälso- och
sjukvårdsbehandling eller för att följa upp konstaterade sjukdomstillstånd eller patienter med konstaterad förhöjd risk för att bli sjuka.
Som huvudregel krävs nämligen patientens samtycke för att det privata hälso- och sjukvårdsföretaget ska få ta del av dokumentation
hos andra.
Konsekvensen av att varje vårdgivare ansvarar för sina journaler
och bestämmelserna om sekretess är att det kan bli svårt att upprätthålla kontinuiteten i vården och i informationshanteringen i samband med att privata utförare tillkommer. För patienterna finns det
en uppenbar risk för att aktuell och viktig information inte längre
finns tillgänglig där den behövs. Detta är givetvis inte tillfredsställande ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Även utifrån de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen är det viktigt att korrekt och uppdaterad information finns tillgänglig när det behövs.
Detta är ytterst ett led i den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet (artikel 5 i dataskyddsförordningen).
Om det i stället rör sig om en verksamhetsövergång genom att
man t.ex. bildat en ny verksamhet i offentlig regi, kan uppgifterna
lämnas ut med stöd av bestämmelserna i 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen. Denna skillnad i den praktiska hanteringen, och med efterföljande risker för patientsäkerheten, framstår
inte som motiverad och är en ren följd av organisationsformen.
Eftersom det i praktiken handlar om att motsvarande verksamhet
ska bedrivas, med ett lika starkt skydd för personuppgifterna hos det
privata hälso- och sjukvårdsföretaget, är det enligt utredningen rimligt och önskvärt att uppgifterna kan lämnas på motsvarande sätt
som inom den hälso- och sjukvård som bedrivs i offentlig regi. Om
den offentliga hälso- och sjukvården inte får föra över uppgifter om
patienter till hälso- och sjukvårdsföretag, kan patienten hamna i ett
sämre läge än om vården enbart bedrivits i offentlig regi. Det kan
ytterst uppstå omotiverade skillnader i kvaliteten på hälso- och sjukvården beroende på om denna bedrivs i offentlig eller privat regi.
Med fler och fler privata aktörer blir det allt viktigare att säkerställa
ett effektivt utbyte av information över organisationsgränserna.
Detta ligger också i linje med de politiska önskemålen om sömlöshet
och kontinuitet vid vårdens övergångar.
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Ett ytterligare starkt skäl för att införa en sekretessbrytande
bestämmelse är enligt utredningen de fördelar detta skulle innebära
för patienter och vårdgivare i form av minskad administration i samband med verksamhetsövergångar. Det kan även finnas andra situationer när en patients vård utförs av ett privat hälso- och sjukvårdsföretag och denne behöver ha tillgång till korrekta uppgifter, utan att
kunna använda sammanhållen journalföring. Genom att införa en
sekretessbrytande regel skulle man slippa den administrativa börda
som samtyckeshanteringen innebär för såväl patienter som vårdgivare.
För en patient kan det upplevas som märkligt att bli tillfrågad om man
samtycker till att uppgifterna får övergå till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag vid en verksamhetsövergång. För de flesta personer torde
detta vara något man förväntar sig sker automatiskt. Att sökas upp
och bli tillfrågad om samtycke kan i sig upplevas som störande och
integritetskränkande.
När det gäller risker med att införa en sekretessbrytande bestämmelse är det av betydelse vilken sekretess och vilket skydd som kommer att gälla för uppgiften hos den som mottar uppgiften. Uppgifter
om enskilds hälsa och andra personliga förhållanden skyddas emellertid hos privata vårdgivare med ett motsvarande starkt skydd som
hos offentliga vårdgivare. Tystnadsplikt råder och obehörigt röjande
av uppgifterna är straffsanktionerat. Utredningen har inga indikationer på att obehörigt röjande skulle vara mer vanligt förekommande
hos privata hälso- och sjukvårdsföretag än hos offentliga. Den information som utredningen har fått från företrädare för offentliga och
privata vårdgivare talar för att de privata hälso- och sjukvårdsföretagen skyddar uppgifterna på ett minst lika bra sätt som de offentliga
hälso- och sjukvårdsmyndigheterna.
Man skulle kunna argumentera för att redan den omständigheten
att uppgiften lämnas från en hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett
privat hälso- och sjukvårdsföretag i sig utgör en risk ur integritetshänseende, då det kan antas att risken för otillbörligt röjande generellt sett är större ju fler som känner till en uppgift. Utredningen
menar dock att det får förutsättas att sekretessregleringen upprätthålls på ett korrekt sätt. Då bör en sekretessbrytande bestämmelse
inte medföra en större risk för att uppgifterna sprids utanför ett
privat hälso- och sjukvårdsföretag, än utanför den myndighet som
ursprungligen hade uppgifterna.
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Man kan fråga sig om den omständigheten sekretessen bryts till
förmån för just privata hälso- och sjukvårdsföretag i sig kan innebära
en ökad risk för att uppgifterna kommer att spridas på ett otillbörligt
sätt inom det privata hälso- och sjukvårdsföretaget. Utredningen
anser dock att så inte är fallet. Patientdatalagens bestämmelserna om
s.k. inre sekretess är tillämpliga också för personal hos en privat
vårdgivare. Det innebär att endast den vårdpersonal som deltar i
vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt
arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av uppgifterna (4 kap.
1 § PDL). Även de övriga dataskyddsbestämmelserna i patientdatalagen ska tillämpas av privata vårdgivare som tar emot uppgifterna.
Enligt gällande regelverk är således privata hälso- och sjukvårdsföretag, på motsvarande sätt som hälso- och sjukvårdsmyndigheter, skyldiga att följa patientdatalagens bestämmelser om inre sekretess, behörighetstilldelning och att systematiskt och fortlöpande kontrollera om
obehörig åtkomst till uppgifter om patienter förekommer. Därutöver
gäller också dataskyddsförordningens generella regler om skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter, rätten till registerutdrag
m.m. Dessa bestämmelser ger enligt utredningens bedömning ett gott
integritetsskydd för känsliga uppgifter som lämnas ut till privata
hälso- och sjukvårdsföretag med stöd av den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen. Såvitt utredningen känner till finns inget
som tyder på att privata hälso- och sjukvårdsföretag i allmänhet
skulle vara sämre på att följa patientdatalagens bestämmelser än
hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Den kritik mot bristande följsamhet till regelverket som riktats från Datainspektionen har inte särskilt pekat ut privata hälso- och sjukvårdsföretag.
En särskild faktor att ta hänsyn till i avvägningen är risken för
att anställda hos det privata hälso- och sjukvårdsföretaget tar del av
uppgifterna fast dessa inte har behov av det i sitt arbete, och att
uppgifterna således sprids utanför den tillåtna kretsen. Detta ser
utredningen dock inte som en särskilt stor risk. I förarbetena angavs att det faktum att det inte gäller några sekretessgränser inom
en hälso- och sjukvårdsmyndighet eller mellan olika myndigheter
inom en region eller kommun, innebär inte att det är fritt fram för
hälso- och sjukvårdspersonalen att utbyta uppgifter hur som helst.
Även om ingen sekretess gäller mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter i samma region eller kommun måste t.ex. en patients uttryckliga önskemål om att uppgifter om honom eller henne inte
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fritt ska lämnas till en annan myndighet inom regionen eller kommunen normalt respekteras på motsvarande sätt som gäller t.ex.
mellan olika kliniker inom en myndighet.78 Motsvarande hänsyn till
en patients uttryckliga önskemål ska naturligtvis tas också när det
handlar om att lämna uppgifter från en hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag.
Den sekretessbrytande bestämmelsen som nu föreslås syftar till
ett smidigare uppgiftsutbyte utan den samtyckeshantering som i dag
är ett nödvändigt mellanled före utlämnandet. De flesta uppgifterna
hade, efter en administrativ hantering med samtycke och schabloniserad menprövning, sannolikt kunnat lämnas ut ändå så småningom.
Därför blir det enligt utredningens bedömning sannolikt inte fråga
om en särskilt mycket större spridning av uppgifterna än vad som
annars hade varit fallet.
Liksom regeringen uttalade vid införandet av den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen ska det vägas in att det inte kommer att vara fråga om något
oreglerat och okontrollerat utlämnande av uppgifter från myndigheter inom den offentliga hälso- och sjukvården till privata hälsooch sjukvårdsföretag. Enligt utredningens förslag ska sekretessen
enbart få brytas när det behövs i den individinriktade hälso- och
sjukvården. Detta ger en garanti för att uppgifterna inte sprids okontrollerat utan bara när det finns ett reellt behov av uppgifterna i den
individinriktade hälso- och sjukvården.
Privata hälso- och sjukvårdsföretag har alltså att följa ett detaljerat
och starkt integritetsstärkande regelverk när de tar emot sekretessskyddade uppgifter om patienter från myndigheter som behövs i den
individinriktade hälso- och sjukvården. Sammanfattningsvis bedömer
utredningen att en sekretessbrytande regel som anger att hälso- och
sjukvårdssekretessen får brytas till förmån även för privata hälso- och
sjukvårdsföretag som hälso- och sjukvårdsmyndigheten har anlitat,
inte utgör någon nämnvärd utökad risk ur integritetshänseende.
Som utredningen redogjort för ovan skyddas patientuppgifterna
med tystnadsplikt och en rad integritetsstärkande åtgärder hos privata hälso- och sjukvårdsföretag. Utredningen ser därför inte att det
finns behov av att införa några ytterligare skyddsregler för att motverka riskerna med en sekretessbrytande bestämmelse.
78
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Däremot anser utredningen att det är en grundläggande förutsättning att uppgifterna behövs för att ge patienten hälso- och sjukvård, och att detta krav ska tas in i bestämmelsen. Det följer också
av direktiven att om författningsförslag lämnas bör dessa avgränsas
till att röra den individinriktade hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Uppgifterna får följaktligen inte lämnas ut till privata hälso- och
sjukvårdsföretag för andra syften än att lämna individinriktad hälsooch sjukvård. Bestämmelsen ska alltså gälla under förutsättningar att
uppgifterna behövs för att bedriva individinriktad hälso- och sjukvård. På så vis avgränsas området för vilka uppgifter som får lämnas
ut, vilket minskar risken för onödig spridning av uppgifterna.
Utredningens samlade bedömning
Utredningen anser att övervägande skäl talar för att det bör införas
en sekretessbrytande bestämmelse som bryter hälso- och sjukvårdssekretessen mellan en hälso- och sjukvårdsmyndighet och ett privat
hälso- och sjukvårdsföretag som myndigheten har anlitat. Detta
grundar utredningen på att en sekretessbrytande bestämmelse bedöms vara till stor nytta för både patienter och för verksamheter,
genom att öka likvärdigheten oavsett hur en offentlig sjukvårdshuvudman valt att utforma organisationen inom sitt ansvarsområde,
och samtidigt minska onödig administration. Ett starkt skäl som
talar för att införa en sekretessbrytande bestämmelse är att då uppnås likvärdighet oberoende av organisationsform. I dag uppstår en
skillnad mellan regioner och kommuner som bedriver den mesta
hälso- och sjukvårdsverksamheten i egen regi, jämfört med de som
har en hög andel privata hälso- och sjukvårdsföretag. Skillnaden kan
ytterst gå ut över kvaliteten i hälso- och sjukvården. De överväganden som ligger till grund för en regions eller kommuns val av organisationsform har inte någon relevans för sekretessfrågan, utan beror
på andra orsaker. Det framstår inte som motiverat att upprätthålla
en sådan skillnad, som ytterst riskerar att gå ut över patientsäkerheten, och som enbart är en följd av valet av organisationsform. När
det däremot gäller ett privat hälso- och sjukvårdsföretag som inte
anlitats och finansierats av en offentlig sjukvårdshuvudman, anser
utredningen dock inte att det finns behov av att bryta sekretessen.
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Där gör sig inte argumenten om verksamhetsövergångar och likvärdighet vid kommunens val av organisationsform gällande.
En bestämmelse som tillåter utbyte av uppgifter utan en sekretessprövning ligger i linje med en övergripande politisk målsättning om
att arbeta individbaserat, över organisationsgränser, för att ge patienten bästa möjliga hälso- och sjukvård. Det ligger också i linje med vad
som uttalas i direktiven om behovet av en mer likvärdig personuppgiftshantering och att utjämna icke önskvärda skillnader i sekretessregleringar.
Utredningen har också beaktat att uppgifterna sannolikt inte
kommer att få särskilt mycket större spridning än vad som i dag sker
med samtycke från patienten, men med skillnaden att man slipper
administration och fördröjningar. Dessutom finns redan existerande
integritetsstärkande bestämmelser som skyddar personuppgifterna.
Därtill ska uppgifterna bara få lämnas ut när det behövs för den
individinriktade hälso- och sjukvården.
Utredningen anser alltså att det är både möjligt och lämpligt att
med bibehållen integritet och säkerhet införa en bestämmelse som
bryter sekretessen mellan en myndighet inom hälso- och sjukvården
och ett privat hälso- och sjukvårdsföretag.
20.3.6

Utformningen av den sekretessbrytande bestämmelsen

Utredningen föreslår att det i offentlighets- och sekretesslagen
införs en bestämmelse med innebörden att sekretessen 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, om uppgiften behövs i den individinriktade
verksamhet som avses i nämnda lagrum.
Med myndighet avses i bestämmelsen även kommunala företag
enligt 2 kap. 3 § offentlighets och sekretesslagen, dvs. bolag, föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
Med verksamhet som avses i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen avses hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt definitionen
av hälso- och sjukvård i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Begreppet hälso- och sjukvård omfattar dels åtgärder för att medi-
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cinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, dels
sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. Med uttrycket hälso- och
sjukvård förstås först och främst den öppna och slutna sjukvård som
regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Hit hör också den förebyggande
medicinska hälsovården, t.ex. den som bedrivs vid mödra- och barnavårdscentralerna och inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården. Även tandvården hör till hälso- och sjukvården.79
Sekretessen enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller också i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk
och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför
kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar. I förarbetena till den
äldre sekretesslagstiftningen angavs att det inte är möjligt att uttömmande räkna upp vad som utgör annan medicinsk verksamhet.80 Privat
laboratorieverksamhet som anlitats av en offentlig hälso- och sjukvårdsmyndighet för att utföra medicinsk analys och diagnostik bör
enligt utredningens mening, om den inte bedöms utgöra hälso- och
sjukvård, utgöra sådan annan medicinsk verksamhet som omfattas av
25 kap. 1 § andra meningen offentlighets- och sekretesslagen.
Det framgår av den föreslagna bestämmelsens ordalydelse att det
endast är hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen som bryts. Det ska poängteras att den
s.k. dataskyddssekretessen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen gäller. Det innebär att sekretess gäller för personuppgift, om
det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med dataskyddsförordningen och nationell dataskyddsreglering.
Bestämmelsen bör införas under rubriken ”Sekretessbrytande bestämmelser” efter 25 kap. 11 § 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen.
Bestämmelsen bör till sin konstruktion motsvara 25 kap. 11 § 1
och 2 som gäller till förmån för andra myndigheter. Till skillnad från
vad som föreslås i avsnitt 20.2.10 när det gäller sekretessbrytande
regler mellan olika nämnder inom socialtjänsten, anser utredningen
att det inte finns skäl att göra sekretessgenombrottet beroende av att
patienten inte har motsatt sig utlämnandet.
79

Eva Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen lagkommentar till 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, JUNO version 21.
80
Prop. 1979/80:2 del A s. 167.
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Däremot anser utredningen att det är en grundläggande förutsättning att uppgifterna behövs för att ge patienten hälso- och sjukvård. Detta bör formuleras som att uppgiften får lämnas ut, om uppgiften behövs för den individinriktade hälso- och sjukvården, dvs. den
verksamhet som avses i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
och som är individinriktad. Något sekretessgenombrott gäller således
inte när uppgifter ska lämnas ut för att användas för andra ändamål.
På så vis avgränsas området för vilka uppgifter som får lämnas ut,
vilket minskar risken för onödig spridning av uppgifterna.
Vad som behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården får
ankomma på den utlämnande hälso- och sjukvårdsmyndigheten att
avgöra i det enskilda fallet. Ledning bör kunna hämtas från ändamålsbestämmelserna i 4 kap. 1 § 1 och 2 patientdatalagen, nämligen
att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. patientdatalagen och
upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av
patienter, respektive administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i
enskilda fall. Ett typexempel när uppgifterna behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården är vid verksamhetsövergångar eller
vid andra fall då patientens vård överförs till ett privat hälso- och
sjukvårdsföretag.
Huvudtanken med bestämmelsen är att sekretessregleringen för
den regionala och kommunala hälso- och sjukvården inte bör vara
beroende av hur regionen eller kommunen väljer att fullgöra sin
skyldighet att tillhandahålla hälso- och sjukvård, i offentlig eller
privat regi. Därför bör bestämmelsen bara ta sikte på privata hälsooch sjukvårdsföretag som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet
och som myndigheten har anlitat. Det kan t.ex. röra sig om att en
region eller kommun har anlitat privata utförare inom vårdvalet med
stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem, genom upphandling
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller genom att
ge ersättning till privata läkare eller fysioterapeuter enligt lagen
(1993:1651) om läkarvårdsersättning respektive lagen (1993:1652)
om ersättning för fysioterapi.
Utredningen har övervägt att utforma bestämmelsen så att den
avser enskilda som bedriver privat hälso- och sjukvårdsverksamhet i
samma region eller kommun, på motsvarande sätt som i 25 kap. 11 §
1 och 2 i offentlighets- och sekretesslagen. Privata vårdcentraler och
tandläkare torde i de allra flesta fall bedriva sin verksamhet i regio-
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nen. Det kan emellertid tänkas förekomma privata utförare som inte
är geografiskt lokaliserade i samma region eller kommun, som anlitats av myndigheten för att utföra delar av hälso- och sjukvården. Så
kan t.ex. vara fallet när myndigheten har upphandlat laboratorietjänster av privata aktörer. För att täcka in också sådan verksamhet,
har inte något krav på att den enskilde ska bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet i samma region eller kommun som den anlitande
myndigheten tagits med.
Utredningen har övervägt att införa ett krav på att uppgifterna
får lämnas ut bara om det finns en existerande patientrelation mellan
myndigheten alternativt den enskilde och patienten, men anser att
det kan bli alltför snävt och ställa till med gränsdragningsproblem
om när en patientrelation har uppstått eller upphört. Om det rör sig
om patientuppgifter som behövs av ett privat hälso- och sjukvårdsföretag som aldrig träffar patienten, utan endast utför exempelvis
analys av röntgenprover eller screening, har en patientrelation sannolikt inte uppstått. Det privata hälso- och sjukvårdsföretaget kan ändå
ha behov av vissa uppgifter om patienten, vilka bör kunna lämnas ut
med stöd av den nu föreslagna bestämmelsen.
20.3.7

Den sekretessbrytande bestämmelsens påverkan på
utlämnanden från privata hälso- och sjukvårdsföretag

Utredningen har ovan redogjort för att känsliga uppgifter om patienter ska ha ett lika starkt skydd hos privata hälso- och sjukvårdsföretag
som hos hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Tolkningen av vad som är
ett obehörigt röjande ska göras på motsvarande sätt som enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Utredningen föreslår nu en sekretessbrytande bestämmelse som
innebär att hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgifter
lämnas från en hälso- och sjukvårdsmyndighet till ett privat hälsooch sjukvårdsföretag (”enskild” i lagtexten). Detta bör enligt utredningens mening innebära att det inte blir ett obehörigt röjande att
lämna uppgifter från privata hälso- och sjukvårdsföretag till hälsooch sjukvårdsmyndigheter. Denna uppfattning har stöd av de ovan
refererade förarbetsuttalandena. Med en sådan tolkning av behörighetsrekvisitet krävs det, enligt utredningens bedömning, inte någon
särskild reglering för att bryta tystnadsplikten vid utlämnande från
privata hälso- och sjukvårdsföretag till hälso- och sjukvårdsmyndig724
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heter. Motsvarande bedömning gjordes i förarbetena till patientdatalagen avseende de privata vårdgivarnas möjligheter att lämna ut uppgifter vid införandet av sammanhållen journalföring respektive till
kvalitetsregister.81
Den föreslagna sekretessbrytande regeln bör alltså medföra att
obehörighetsrekvisitet i 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen inte
hindrar ett utlämnande till hälso- och sjukvårdsmyndighet. Någon
ändring i patientsäkerhetslagen krävs inte för att den som omfattas av
tystnadsplikten ska kunna lämna uppgifter i samma utsträckning som
motsvarande personalkategorier i den offentliga sektorn. Det bör därför vara tillåtet att lämna ut uppgifter från privata hälso- och sjukvårdsföretag till hälso- och sjukvårdsmyndigheter under motsvarande
förutsättningar dvs. när uppgifterna behövs för den individinriktade
hälso- och sjukvården.
Observera att utredningens förslag inte berör utlämnanden mellan privata hälso- och sjukvårdsföretag eller mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Där är rättsläget således oförändrat.

81

Prop. 2007/08:126 s. 132 f och s. 197. Jämför även utredningens bedömning i avsnitt 19.4.6.
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Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

21.1

Ikraftträdande

Utredningens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli
2022.
I princip samtliga lagförslag som utredningen lämnar utgör frivilliga
möjligheter, som regioner, kommuner och företag kan välja att
tillämpa efter att bestämmelserna har trätt i kraft. Några nya obligatoriska krav som kräver stora förberedelser inför ikraftträdandet
föreslås inte.
Utredningens förslag bör ses som en helhet, även om alternativ
föreslås på vissa punkter och olika delar av utredningens förslag kan
genomföras fristående (se den inledande texten i kapitel 1), då det
handlar om att presentera ett paket för sammanhållen information
inom vård och omsorg. Utredningen föreslår därför ett samordnat
ikraftträdande för samtliga förslag som genomförs.
Utredningen överlämnar detta betänkande i januari 2021. Lagförslagen syftar bland annat till att underlätta informationsutbytet mellan
hälso- och sjukvård och social omsorg. Det framstår som angeläget att
ändringarna kan träda i kraft relativt snart, bland annat för att skapa
incitament för regioner, kommuner och företag att börja tilllämpa
bestämmelserna. Det förefaller därför rimligt att lagändringarna som
föreslås i detta betänkande, dvs. lagen (0000:000) om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning samt de
följdändringar som föreslås i annan lagstiftning, kan träda i kraft den
1 juli 2022.
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Övergångsbestämmelser

Utredningens förslag: Övergångsbestämmelsen till patientdatalagen om nationella och regionala kvalitetsregister överförs till
den nya lagen. Det innebär att inte heller den nya lagens bestämmelse om kvalitetsregister ska tillämpas för personuppgifter som
behandlats i nationella och regionala kvalitetsregister före den
1 juli 2009.
Övergångsbestämmelsen till en ändring i patientdatalagen om
förbud mot direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av
en annan vårdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar överförs i sak till den nya lagen.
Det innebär att bestämmelsen om förbud mot direktåtkomst inte
ska tillämpas på försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begärt före den 1 januari 2019.
I dag regleras behandlingen av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister i 7 kap. patientdatalagen. Utredningen föreslår att bestämmelserna i 7 kap. patientdatalagen förs över till den
föreslagna lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Patientdatalagen trädde i kraft den
1 juli 2008, men bestämmelserna i den lagen om nationella och
regionala kvalitetsregister började inte tillämpas förrän den 1 juli
2009 i fråga om nationella och regionala kvalitetsregister som börjat
föras före det att patientdatalagen trädde i kraft. Innan dess reglerades kvalitetsregister av de allmänna bestämmelserna i den då gällande personuppgiftslagen (1998:204). I samband med att man
införde en särreglering av kvalitetsregister i patientdatalagen infördes strängare krav på bland annat patientens rätt att motsätta sig
behandling och skyldigheten att lämna information.
Till patientdatalagen infördes dessutom en övergångsbestämmelse som innebär att bestämmelserna om rätt att motsätta sig
behandling av personuppgifter i kvalitetsregister och om information om sådan behandling inte skulle gälla beträffande sådana personuppgifter som hade behandlats före den 1 juli 2009. Det innebär
att redan insamlade personuppgifter får finnas kvar i kvalitetsregist-
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ren och att nämnda information endast behöver lämnas beträffande
framtida behandling av personuppgifter i registren.1
För att detta ska gälla även fortsättningsvis för sådana register
som påbörjats före den 1 juli 2009 bör en likalydande övergångsbestämmelse finnas till den nya lagen. Den har samma innebörd som
motsvarande övergångsbestämmelse till patientdatalagen.
Enligt utredningens förslag i avsnitt 16.4.3 ska en bestämmelse
motsvarande förbudet i 6 kap. 1 § andra stycket patientdatalagen
mot direktåtkomst för vårdgivare till personuppgifter som behandlas av en annan vårdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om
försäkringsmedicinska utredningar tas med i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Bestämmelsen i patientdatalagen infördes i samband med att lagen
om försäkringsmedicinska utredningar trädde i kraft den 1 januari
2019. Då angavs i övergångsbestämmelserna till införandet i patientdatalagen att de nya bestämmelserna skulle tillämpas på försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär från och med
ikraftträdandet. Skälet till detta var att försäkringsmedicinska utredningar vid tiden för ikraftträdandet utfördes enligt en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner) och att det därför, vid
tidpunkten för ikraftträdande av de nya bestämmelserna, med största
sannolikhet skulle finnas både pågående utredningar samt utredningar
som begärts av Försäkringskassan men som ännu inte har påbörjats.
Det var därför viktigt att klargöra från och med när de nya bestämmelserna skulle tillämpas, vilket enligt regeringen gällde avseende
samtliga lagändringar som föreslogs med anledning av lagen om försäkringsmedicinska utredningar.2
Trots att viss tid förflutit sedan lagen om försäkringsmedicinska
utredningar trädde i kraft anser utredningen att det inte kan uteslutas
att det fortfarande kan finnas pågående utredningar som Försäkringskassan begärt före den 1 januari 2019 och att en motsvarande övergångsbestämmelse därför bör finnas även till den nya lagen.
Några övriga övergångsbestämmelser har inte ansetts nödvändiga.

1
2

Prop. 2007/08:126 s. 269.
Prop. 2017/18:224 s. 121 f.
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22.1

Inledning

I detta kapitel redovisas utredningens bedömning av konsekvenserna
av de förslag utredningen lämnar. Redovisningen görs enligt 14–
15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). Det innebär att om förslagen i betänkandet påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten,
kommuner, regioner, företag eller andra enskilda, ska en beräkning av
dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Även samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska redovisas. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna, ska utredaren föreslå
hur dessa ska finansieras. Vidare ska eventuella konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen, för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, samt för sysselsättning och offentlig service i olika delar
av landet redovisas. Detsamma gäller små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större
företag, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.
Eftersom betänkandet innehåller författningsförslag, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges på ett sätt som
motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns
i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning.
Enligt direktiven ska utredningen särskilt redovisa förslagens konsekvenser för den personliga integriteten.
Utredningen har lämnat två huvudförslag om att införa möjlighet
till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation respektive kvalitetsuppföljning. Utredningen har också föreslagit vissa nya bestämmelser som bryter sekretessen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vidare har utredningen föreslagit vissa följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i registerlagstiftningar.
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Konsekvensanalysen utgår från de förändringar som förslagen medför
i relation till vad som gäller enligt nuvarande reglering, dvs. enligt
befintliga registerförfattningar, dataskyddsförordningen och övrig
reglering.

22.2

Konsekvensredovisning enligt
kommittéförordningen

Utredningens bedömning: Huvudförslagen om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation respektive kvalitetsuppföljning är frivilliga att använda. Det är således upp till varje region,
kommun och företag att välja om regelverken ska tillämpas eller
inte. Förslagen förväntas därför inte i sig medföra några ekonomiska konsekvenser.
Inte heller i övrigt bedöms förslagen medföra några sådana konsekvenser som ska beskrivas enligt kommittéförordningen.
Förslagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt
kvalitetsuppföljning är utformade som möjligheter som är frivilliga att
tillämpa. De som berörs av förslagen är, förutom patienter och omsorgsmottagare, främst regioner, kommuner och företag som verkar
inom vård och omsorg. Den som inte vill använda sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation eller besluta om eller lämna uppgifter till
en beslutad kvalitetsuppföljning behöver inte göra det. Förslagen
kommer därför inte i sig att föra med sig några obligatoriska kostnader
för regioner, kommuner eller företag. Det är upp till varje region,
kommun och företag att inför en eventuell anslutning till regelverket
göra en avvägning mellan å ena sidan kostnader och andra konsekvenser och å andra sidan vad som står att vinna. Det får antas att anslutning bara sker om det bedöms som förmånligt.
Om regioner eller kommuner väljer att använda sig av möjligheten till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation respektive
kvalitetsuppföljning, kan detta föra med sig vissa krav på it-struktur
och informationssäkerhet för sådana vård- och omsorgsföretag som
upphandlas eller på andra sätt sluter avtal med det offentliga. Detta
kan tänkas medföra vissa kostnader för företagen och därmed för
regionerna eller kommunerna när det gäller it och digitala tjänster.
Redan i dag ställer emellertid regioner och kommuner i regel höga
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krav på it-infrastruktur och dataskydd i sina upphandlingar. Flera av
de förslag som utredningen lämnar befäster därtill sådana principer
om dataskydd och it-säkerhet som redan följer av dataskyddsförordningen eller nationell rätt och som regionerna, kommunerna och
företagen redan är skyldiga att tillämpa. Utredningen bedömer därför att förslagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning inte i sig kommer att medföra några
ökade kostnader för företagen.
Den föreslagna regleringen ställer inga precisa krav på vilka itsystem som ska användas. Varje region eller kommun kan således välja
att utforma sitt eget it-system. Det kan innebära ökade kostnader för
större företag på området med verksamhet hos flera regioner eller
kommuner, som kan behöva använda och underhålla flera it-system
parallellt. Mindre företag på området, som förmodligen ofta har verksamhet i bara en region eller kommun, kan antas bli berörda i minde
omfattning och skulle därmed kunna få en viss konkurrensfördel i förhållande till större företag. Å andra sidan lär regioner och kommuner
redan i dag ha skilda it-system som anlitade företag ska ansluta sig till.
I anslutning till förslaget om att införa en generell sekretessbrytande regel i socialtjänsten föreslår utredningen att det införs vissa
obligatoriska bestämmelser om dataskydd i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Hit hör spärrmöjligheter för den enskilde, tilldelning av behörighet för elektronisk
åtkomst, loggning och kontroll av elektronisk åtkomst (se avsnitt 20.2.11–20.2.15). Det som framgår av dessa dataskyddsbestämmelser följer emellertid enligt utredningens bedömning av dataskyddsförordningen och de grundläggande principer som slås fast i
socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och som kommunerna redan har att
tillämpa. Därför bedöms förslaget i sig inte heller i denna del leda till
några nämnvärda kostnadsökningar för de kommuner och företag
som redan följer gällande lagstiftning. Eventuella kostnadsökningar
för att följa de föreslagna bestämmelserna för de kommuner och företag som inte i dag följer vad de är skyldiga att göra, är inte i sig en
konsekvens av förslagen och har för övrigt heller inte kunnat beräknas
eller ens uppskattas. Inte heller i övrigt kan förslagen i sig förväntas
leda till några samhällsekonomiska kostnader.
Eftersom förslagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning är möjligheter som det är upp till
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varje region och kommun att använda eller inte, är det vidare utredningens bedömning att förslagen inte får några negativa konsekvenser för den kommunala självstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen har beaktats fullt ut vid utformningen av förslagen.
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.

22.3

Konsekvenser för den personliga integriteten

Utredningens bedömning: Utredningens förslag medför konsekvenser för den personliga integriteten. Dessa konsekvenser har
beaktats och föreslagna integritetsstärkande åtgärder samt utredningens integritetsavvägningar har fylligt redovisats i respektive
avsnitt.
Utredningen ska särskilt redovisa förslagens konsekvenser för den
personliga integriteten. Eventuella inskränkningar i integritetsskyddet ska följas av analyser samt proportionerliga och tydliga avvägningar där alternativa metoder och mindre integritetskränkande alternativ ska övervägas eller där förslag på särskilda integritetsskyddande
åtgärder lämnas.
Om utredningens förslag genomförs, kommer det att medföra
ändringar i registerförfattningarna inom vård och omsorg som på olika
sätt får konsekvenser för hur personuppgifter får behandlas inom dessa
områden. Konsekvenserna för den personliga integriteten, förslag på
integritetsstärkande åtgärder samt utredningens samlade integritetsavvägningar har på ett detaljerat sätt redovisats vid varje förslag i
respektive avsnitt. Utredningen kommer därför inte här att upprepa
dessa bedömningar utan hänvisar till de särskilda avsnitten med konsekvensanalyser som berör den personliga integriteten enligt följande.
– Avsnitt 12.3.1–12.3.12 för sammanhållen omsorgsdokumentation i socialtjänsten om äldre och personer med funktionsnedsättningar.
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– Avsnitt 13.3.1–13.3.5 för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
– Avsnitt 14.6.1–14.6.7 för kvalitetsuppföljning.
– Avsnitt 19.2.4 för sekretess för uppgift om personliga förhållanden inom socialtjänst vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
– Avsnitt 19.4.4 för bestämmelser som bryter sekretessen mellan
vård- och omsorgsgivare vid kvalitetsuppföljning över vård- och
omsorgsgivargränser.
– Avsnitt 20.2.8 för sekretessbrytande bestämmelse för socialtjänsten.
– Avsnitt 20.3.5 för bestämmelse som tillåter uppgiftslämnande
mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter och privata hälso- och
sjukvårdsföretag.
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23.1

Sammanhållen vård och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning

23.1.1

Förslaget till lag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning

1 kap. Gemensamma bestämmelser
Definitioner
1 § I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck

Betydelse

EU:s dataskyddsförordning

Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för
fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen

737

1004
Författningskommentar

SOU 2021:4

(2004:168), lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet i
vissa fall, lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m., lagen
(2018:744) om försäkringsmedicinska
utredningar,
lagen
(2019:1297)
om
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen
(1944:133) om kastrering.
Insatser för äldre eller personer Insatser
med funktionsnedsättningar
1. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) som beskrivs i
3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen och som lämnas till
äldre och personer med funktionsnedsättningar,
2. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 5 kap. 5
och 7 §§ socialtjänstlagen,
3. enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen, och
4. enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kvalitetsuppföljning
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Uppföljning av kvaliteten på hälsooch sjukvård som en huvudman
ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och insatser
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar som en region
eller kommun ansvarar för enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
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Omsorgsgivare

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).

Omsorgsmottagare

Person som fått eller får insatser
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller som fått
eller får behovet av sådana insatser
bedömda.

Patient

Person som fått, får eller är registrerad för att få hälso- och sjukvård.

Sammanhållen vård- och om- Ett elektroniskt system, som gör
sorgsdokumentation
det möjligt för en vård- eller omsorgsgivare att ge eller få tillgång,
genom direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande, till personuppgifter hos andra vård- eller
omsorgsgivare.
Vårdgivare

Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvård (privat vårdgivare).
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Myndighet som har ansvar för
eller bedriver hälso- och sjukvård
(offentlig vårdinstans) och juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvård (privat vårdinstans).

I 4 kap. 1 § finns en definition av kvalitetsregister.
Paragrafen innehåller i första stycket definitioner av vissa centrala
begrepp i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning. I andra stycket finns en påminnelse om en
definition som finns i en annan paragraf i lagen.
EU:s dataskyddsförordning
Det anges vilken förordning eller vilken rättsakt som avses i lagen
med uttrycket EU:s dataskyddsförordning.
Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård är ett begrepp som förs in och definieras särskilt
i lagen. Definitionen överensstämmer med den definition som finns
i patientdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.1.8.
Insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar
Insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar är ett
begrepp som förs in och definieras särskilt i lagen. Övervägandena
finns i avsnitt 16.1.2 och 16.1.3.
Insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar
definieras som insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
förkortad SoL, som beskrivs i 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlagen samt
insatser som beskrivs i 3 kap. 6 § socialtjänstlagen och som lämnas till
äldre och personer med funktionsnedsättningar, insatser enligt 4 kap.
2 a § socialtjänstlagen och insatser enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Avsikten med
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definitionen är att den ska omfatta insatser i verksamheter som
antingen bedömer behov av, eller lämnar, insatser till äldre och personer med funktionsnedsättningar som de får på grund av behov som
uppstått till följd av hög ålder (dvs. är en äldre person) eller funktionsnedsättningar.
Samtliga insatser som ges med stöd av LSS ingår i definitionen.
Även hemtjänst som beviljas till äldre utan föregående behovsprövning med stöd av 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen ingår i definitionen.
I definitionen ingår även sådana insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlagen. Av
ordalydelsen i dessa bestämmelser framgår att dessa insatser uteslutande riktar sig till äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Som exempel på insatser för äldre kan nämnas hemtjänst och
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som
behöver särskilt stöd. När det gäller insatser till personer med funktionsnedsättningar omfattar definitionen insatser i form av exempelvis hemtjänst, boendestöd och särskilt boende.
Även insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i
3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen ingår i definitionen men
bara under förutsättning att insatsen lämnas till äldre eller personer
med funktionsnedsättningar. Avsikten är att respektive region och
kommun genom interna riktlinjer får avgöra när någon är äldre
respektive har en funktionsnedsättning. I 3 kap. 6 § första stycket
socialtjänstlagen anges att socialnämnden genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst bör underlätta för
den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. Alla
insatser i form av hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande
socialtjänst för att underlätta för den enskilde att bo hemma och att
ha kontakt med andra, som lämnas till äldre och personer med funktionsnedsättningar omfattas av definitionen. Det gäller även om
insatsen lämnas på grund av behov som inte uppstått till följd av hög
ålder eller funktionsnedsättning, utan exempelvis behov som uppstått till följd av missbruk eller ett benbrott, om insatsen lämnas till
någon som är äldre eller har funktionsnedsättningar. Denna punkt
omfattar bl.a. dagverksamhet för personer med demenssjukdom på
grund av hög ålder och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning.
För en uppräkning av vilka typer av insatser som ingår i hemtjänst,
se avsnitt 8.5.5. Det ska här särskilt noteras att ledsagning eller andra
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insatser som behövs för att bryta isolering samt avlösning av anhörigvårdare i hemmet ingår i hemtjänst även om vissa kommuner beslutar
om detta som en särskild insats. Turbundna resor, dvs. resor till och
från dagverksamhet och korttidstillsyn, ingår dock inte.
Insatser för äldre som tillhandahålls enligt lagen (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter, den s.k. befogenhetslagen, ingår
dock inte heller i definitionen.
Kvalitetsuppföljning
Kvalitetsuppföljning är ett begrepp som förs in och definieras särskilt i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.1.1.
Kvalitetsuppföljning definieras som uppföljning av kvaliteten på
hälso- och sjukvård som en huvudman 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. Ett syfte med att använda det nya begreppet
kvalitetsuppföljning med en egen definition är att tydligt särskilja
kvalitetsuppföljning från andra, liknande begrepp som används i olika
sammanhang för att beskriva uppföljning, kvalitetssäkring och
verksamhetsuppföljning.
Kvalitetsuppföljning kan omfatta åtgärder som på olika sätt syftar
till och är ägnade att förbättra eller utveckla vården och omsorgen
inom en huvudmans ansvarsområde. Begreppet ska ges en vid tolkning. Tanken är inte att ge en uttömmande beskrivning om vilka
åtgärder som kan ingå i kvalitetsuppföljning, utan det närmare innehållet i den aktuella kvalitetsuppföljningen får ankomma på fullmäktige att ange i beslutet om den.
Det kan t.ex. handla om att följa upp medicinsk och annan kvalitet i vård- och omsorgsinsatser. Det kan även handla om att följa
upp insatsernas kostnadseffektivitet och produktivitet. Viss sådan
behandling av personuppgifter som avses i 2 kap. 4 § första stycket
4 och 5 patientdatalagen (2008:355) (PDL) (dvs. behandling för att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten och administration, planering, uppföljning, utvärdering
och tillsyn av verksamheten) kan ingå. Vissa sådana åtgärder som
omfattas av 12 § 10 förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUF) (dvs. att behandla per-

742

1009
SOU 2021:4

Författningskommentar

sonuppgifter för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring
och administration av verksamheten) kan också ingå i kvalitetsuppföljning. Utanför begreppet kvalitetsuppföljning faller sådant
som tillsyn, administration och planering av verksamheten.
Kvalitetsuppföljning får omfatta insatser för all hälso- och sjukvård som en region eller kommun ansvarar för. När det gäller insatser enligt socialtjänstlagen och LSS avgränsas de insatser som omfattas. Lagen omfattar insatser för sådana omsorgsmottagare som en
kommun eller region ansvarar för enligt socialtjänstlagen eller LSS.
Med omsorgsmottagare avses en person som får insatser för äldre
eller personer med funktionsnedsättningar eller som får behovet av
sådana insatser bedömda. För en närmare beskrivning av vad som
innefattas i insatserna hänvisas till kommentaren till begreppet omsorgsmottagare och begreppet insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar.
Tanken är inte att kvalitetsuppföljning ska användas för att följa
upp hur vården eller omsorgen fallit ut i individuella fall, utan kvalitetsuppföljning är något som avses genomföras på verksamhetsnivå
och ta sikte på större skeden och processer, där uppgifter om många
personer behöver användas för att följa upp skedena och processerna.
Personuppgifter som rör barn får ingå i kvalitetsuppföljningen,
när det gäller hälso- och sjukvård och insatser för personer med
funktionsnedsättningar, om barnet inte har motsatt sig det. Se överväganden i avsnitt 17.1.4 om barns möjligheter att medverka i kvalitetsuppföljning.
Lagen gäller för kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård som en
huvudman ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
respektive av socialtjänstens insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar som en huvudman ansvarar för enligt socialtjänstlagen och LSS. En huvudman får följa upp sådan verksamhet
som denne ansvarar för oberoende av vem som utför verksamheten
eller var denna har sin geografiska hemvist. De andra vårdinstanserna
och omsorgsgivarna som personuppgifterna samlas in från, kan alltså
ha sin verksamhet inom eller utanför den beslutande regionen eller
kommunen. Kvalitetsuppföljning får följaktligen avse sådan hälsooch sjukvård och omsorg som regionen eller kommunen ansvarar för,
även när verksamheten utförs av någon annan. Så är exempelvis fallet
när en region eller kommun anlitar en privat utförare med stöd av
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lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Ett annat exempel på när ansvaret kvarstår hos regionen är när en region med stöd av avtal betalar
ersättning till privata läkare eller fysioterapeuter som etablerat sig i
regionen enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
Generellt kan sägas att när det handlar om insatser som regionen
eller kommunen betalar för, är det regionen eller kommunen som
ansvarar. Därmed har fullmäktige möjlighet att besluta om kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. 2 §. Utanför lagen faller uppföljning av privat
hälso- och sjukvård och socialtjänst som inte har någon (offentlig)
huvudman. Helt privatfinansierad vård- och omsorg omfattas därmed
inte.
Även statliga myndigheter kan bedriva hälso- och sjukvård eller
socialtjänst. Eftersom kvalitetsuppföljning bara får gälla den hälsooch sjukvård respektive socialtjänst som den beslutande regionen
eller kommunen ansvarar för, utesluts dock kvalitetsuppföljning av
sådan hälso- och sjukvård eller socialtjänst som statliga myndigheter
ansvarar för.
Vid olika former av samverkan mellan vårdinstanser och omsorgsgivare gäller att en sjukvårdshuvudman eller en myndighet inom en
region eller kommun alltid ytterst är ansvarig för sin respektive del.
Det innebär att vid samverkan får fullmäktige besluta om kvalitetsuppföljning bara avseende den del av samarbetet som den aktuella
regionen eller kommunen själv ansvarar för. De personuppgifter som
behandlas vid kvalitetsuppföljningen får dock samlas in från någon
annan, t.ex. från samverkanspartnern.
I avsnitt 17.1.5 görs en närmare genomgång och exemplifiering av
vad som i olika sammanhang menas med insatser som en offentlig
vårdinstans eller omsorgsgivare ansvarar för på så sätt att fullmäktige
hos denne får besluta om kvalitetsuppföljning.
Omsorgsgivare
Omsorgsgivare är ett begrepp som förs in och definieras särskilt i
lagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.2.
Omsorgsgivare är benämningen på den myndighet (nämnd),
juridiska person eller enskilda näringsidkare inom socialtjänsten som
har möjlighet att ge och få tillgång till den sammanhållna vård- och
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omsorgsdokumentationen. Omsorgsgivaren ska motsvara den som
är personuppgiftsansvarig inom sammanhållen journalföring i patientdatalagen. Det är alltså inte en anställd hos en nämnd (myndighet)
eller ett företag, eller en viss enhet inom en nämnd (myndighet) eller
ett företag, som är omsorgsgivare i lagens mening. Med att ansvara för
en insats avses att handlägga och besluta i ärenden om insatser och
följa upp besluten om insatser. Detta kan göras av den eller de nämnder (myndigheter) som kommunfullmäktige bestämmer i respektive
kommun (se 2 kap. 4 § SoL och 22 § LSS). Regioner och kommuner
kan också besluta att dessa arbetsuppgifter ska ankomma på en
gemensam nämnd (myndighet), se lagen (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet och 9 kap. 21 § kommunallagen (2017:725). Med att utföra en insats avses att genomföra
den insats som en nämnd (myndighet) beslutat om. Det kan göras
av en kommunal nämnd (myndighet), eller genom en juridisk person
eller en enskild näringsidkare, efter upphandling av en privat utförare
eller inrättande av ett valfrihetssystem.
Det är bara den som ansvarar för eller utför insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar enligt definitionen i paragrafen som är omsorgsgivare. Den definitionen förutsätter att det är
fråga om insatser enligt viss lagstiftning. Ett företag som, vid sidan
av den lagstiftningen, hjälper äldre eller personer med funktionsnedsättningar med olika sysslor i hemmet, t.ex. med RUT-avdrag, är inte
omsorgsgivare i lagens mening. Inte heller den som utför insatser för
äldre som tillhandahålls enligt lagen om vissa kommunala befogenheter, den s.k. befogenhetslagen, är omsorgsgivare i lagens mening.
Omsorgsmottagare
Omsorgsmottagare är ett nytt begrepp som förs in och definieras
särskilt i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.1.6.
Omsorgsmottagare definieras som person som fått eller får insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller som får
behovet av sådana insatser bedömda. Omsorgsmottagare är alltså
benämningen på den person vars personuppgifter behandlas i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation på grund
av omsorgsinsatser. Av definitionen framgår att det endast är personer som får omsorgsinsatser i form av insatser för äldre eller per-
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soner med funktionsnedsättningar som omfattas. Se mer om definitionen insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar
ovan. Av definitionen framgår också att som omsorgsmottagare i
lagens mening anses såväl den som får eller tidigare har fått en sådan
insats som den som endast har ansökt om bistånd för en sådan insats
och ännu inte fått den beviljad eller som redan fått avslag på en
ansökan om en sådan insats. Det innebär att redan den som får eller
har fått behovet av en sådan insats bedömt är omsorgsmottagare i
lagens mening.
Patient
Patient är ett begrepp som förs in och definieras särskilt i lagen.
Övervägandena finns i avsnitt 16.1.6.
Patient definieras som person som fått, får eller är registrerad för
att få hälso- och sjukvård. Patient är alltså benämningen på en person
vars personuppgifter behandlas i systemet med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation på grund av hälso- och sjukvård. Av definitionen framgår att som patient i lagens mening anses såväl den som
får eller tidigare har fått sjukvård såväl som den som endast är listad,
dvs. registrerad för att få hälso- och sjukvård, hos en vårdgivare, t.ex.
den som valt en husläkare men ännu inte fått någon hälso- och
sjukvård.
Även hälso- och sjukvård definieras i paragrafen (se ovan).
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är ett begrepp som
förs in och definieras särskilt i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.3.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation definieras
som ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en vård- eller
omsorgsgivare att ge eller få tillgång, genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter hos andra vårdeller omsorgsgivare. Definitionen inbegriper, till skillnad från vad
som gäller för sammanhållen journalföring, även annat elektroniskt
utlämnande än direktåtkomst.
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Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vårdoch omsorgsgivare under de förutsättningar som redogörs för i lagens
2 kap. får möjlighet att ta del av varandras dokumentation och journalföring.
Vårdgivare
Vårdgivare är ett begrepp som förs in och definieras särskilt i lagen.
Definitionen överensstämmer med den definition som finns i patientdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.1.8
Vårdinstans
Begreppet vårdinstans är ett nytt begrepp som förs in med en särskild definition i lagen. Det används bara i 3 kap. om kvalitetsuppföljning. Övervägandena finns i avsnitt 17.1.2.
Med vårdinstans avses myndighet som har ansvar för eller
bedriver hälso- och sjukvård (offentlig vårdinstans) och juridisk
person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård
(privat vårdinstans). Begreppet vårdinstans införs i fråga om kvalitetsuppföljning för att särskilja det från begreppet vårdgivare som
används i andra sammanhang i lagen, t.ex. vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation (2 kap.) respektive vid kvalitetsregister
(4 kap.). Begreppet vårdgivare som används vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation är annorlunda konstruerat (se avsnitt 17.1.2). Med offentliga vårdgivare avses nämligen regionen eller
kommunen som sådan. Med offentlig vårdinstans avses i stället
respektive myndighet (nämnd) inom regionen eller kommunen.
I regioner och kommuner är varje nämnd en egen myndighet. Med
offentlig vårdinstans, dvs. myndighet som har ansvar för eller bedriver
hälso- och sjukvård, avses alltså en nämnd inom en region eller en
kommun. Det innebär att t.ex. en klinik, en vårdcentral eller en
avdelning på ett sjukhus inte är en offentlig vårdinstans enligt
definitionen.
Privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård är vårdinstanser.
En förutsättning för att utpekas som en sådan vårdinstans som kan
omfattas av ett beslut om kvalitetsuppföljning är dock att regionen
eller kommunen har ansvar för den bedrivna hälso- och sjukvården.
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En privat vårdinstans, som inte har något uppdrag eller någon
finansiering från en offentlig vårdinstans, kan därmed inte omfattas
av ett beslut om kvalitetsuppföljning. Se närmare om innebörden av
ansvar i kommentaren till definitionen av kvalitetsuppföljning.
En vårdinstans är det organ som ska vara personuppgiftsansvarigt
för behandlingen av personuppgifter enligt fullmäktiges beslut om
kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. 2 § och det organ från vilket personuppgifter får samlas in för kvalitetsuppföljningen.
Förhållandet till annan dataskyddsreglering
1 kap. 2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar
EU:s dataskyddsförordning, patientdatalagen (2008:355) och lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.
Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.
Personuppgifter får utan hinder av patientdatalagen och lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och anknytande föreskrifter lämnas ut för att behandlas för sådan kvalitetsuppföljning som är
tillåten enligt 3 kap. Vid utlämnande av personuppgifter för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. ska uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes identitet
skyddas.
I paragrafen anges lagens förhållande till annan dataskyddsreglering.
Övervägandena finns i avsnitt 15.5.
Första stycket upplyser om att lagen innehåller bestämmelser som
kompletterar dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är
direkt tillämplig, men förutsätter eller tillåter i vissa avseenden nationella bestämmelser som kompletterar den, i form av preciseringar
eller undantag. Nationell reglering krävs bl.a. vid behandling av
känsliga personuppgifter som är nödvändig av hänsyn till ett viktigt
allmänt intresse. Hänvisningen till dataskyddsförordningen i lagen
är dynamisk, dvs. avser dataskyddsförordningen i dess vid varje tid-
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punkt gällande lydelse. Att lagen kompletterar dataskyddsförordningen innebär bl.a. att det kan bli fråga om skadestånd enligt 7 kap.
1 § dataskyddslagen vid brott mot bestämmelserna i lagen.
Vidare framgår av första stycket att lagen kompletterar patientdatalagen och lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL) samt föreskrifter som har meddelats i anslutning
till den lagen. Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUF) innehåller sådana föreskrifter.
Av andra stycket framgår lagens relation till den generella dataskyddslagen. Dataskyddslagen kompletterar dataskyddsförordningen på nationell generell nivå. Den lag som föreslås i detta betänkande
har företräde framför dataskyddslagen. Om inte annat följer av lagen
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, gäller alltså
dataskyddslagen.
Bestämmelserna i tredje stycket ger lagstöd för utlämnande av personuppgifter för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. och klargör att det
får ske utan hinder av bestämmelserna i patientdatalagen och SolPUL
med anknytande föreskrifter, dvs. SoLPUF. Se avsnitt 15.5.4 för närmare överväganden i denna del.
Vid utlämnandet ska uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet vara krypterade på ett sådant sätt att dennes
identitet skyddas. Bestämmelsen anknyter till lagens bestämmelse i
3 kap. 7 § om kryptering. Se närmare i kommentaren till den bestämmelsen.
Lagen innehåller inte några särskilda bestämmelser eller restriktioner om sättet för att lämna ut eller samla in personuppgifter för
kvalitetsuppföljning, förutom att uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet.
Sådana restriktioner kan dock följa av andra bestämmelser. Exempelvis är utlämnande av personuppgifter genom direktåtkomst enligt
patientdatalagen endast tillåten i den utsträckning som anges i lag
eller förordning (5 kap. 4 § PDL).
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2 kap. Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i detta kapitel får tillämpas på vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen (2008:355).
Bestämmelserna i detta kapitel får också tillämpas på omsorgsgivares
behandling av personuppgifter enligt lagen (2001:454) om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten för dokumentation
1. enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) avseende insatser
för äldre eller personer med funktionsnedsättningar, eller
2. enligt 21 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Andra stycket gäller dock bara om dokumentationen förs för varje
omsorgsmottagare för sig.
Paragrafen anger det materiella tillämpningsområdet för bestämmelserna i 2 kap. Övervägandena finns i avsnitt 16.1.
Av första stycket framgår att bestämmelserna i 2 kap. om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får tillämpas på vårdgivares
behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen. Eftersom
bestämmelserna om sammanhållen journalföring i 6 kap. patientdatalagen upphävs, är det bestämmelserna om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation i 2 kap. som, i stället för bestämmelserna om sammanhållen journalföring, får tillämpas på vårdgivares
behandling av personuppgifter för vårddokumentation. Av 2 kap.
1 § patientdatalagen framgår att det är bara viss behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som avses, nämligen sådan
som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i,
eller är avsedda att ingå i, en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda
kriterier. Det är inte tanken att någon materiell ändring ska ske av
gällande bestämmelser om sammanhållen journalföring i patientdatalagen utan att dessa bestämmelserna ska tillämpas som tidigare
med samma materiella innehåll med två undantag. Det ena är att en
ändring görs när det gäller formen för utlämnande, som ska kunna
ske genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, se
författningskommentaren till 2 kap. 2 § om detta. Den andra materiella ändringen rör möjligheten att ta del av barns personuppgifter,
se författningskommentaren till 2 kap. 6 § om detta.
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Av andra stycket framgår att bestämmelserna om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation i 2 kap. också får tillämpas på omsorgsgivares behandling av personuppgifter enligt SoLPUL för dokumentation avseende insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Av 1 § SoLPUL framgår att den lagen tillämpas vid
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten bara om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna
ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
ett eller flera särskilda kriterier. Det är bara dokumentation enligt
11 kap. 5 § socialtjänstlagen, avseende insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar, och 21 a § LSS som får ingå i sammanhållen vård och omsorgsdokumentation. I 1 kap. 1 § finns en definition av insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
För att avgränsningen av vilken dokumentation inom socialtjänsten som får ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
enligt 2 kap. ska underlättas i den praktiska hanteringen, bör det av
socialtjänstens beslut om bistånd tydligt framgå att insatsen är sådan
som avses respektive beskrivs i de bestämmelser som framgår av definitionen av insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. På så sätt blir det tydligt att dokumentation om denna insats
får ingå i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Första och andra styckena innebär, tillsammans med de övriga
bestämmelserna i 2 kap., att möjligheten för vårdgivare att ta del av
uppgifter om patienter hos andra vårdgivare kvarstår i sak oförändrad, men utökas med möjligheten för vårdgivare att ta del av uppgifter hos omsorgsgivare om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Bestämmelserna innebär också att omsorgsgivare får
möjlighet att ta del av uppgifter dels hos vårdgivare, dels hos andra
omsorgsgivare, gällande insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Av första och andra styckena framgår även att det är frivilligt att
inrätta eller ansluta sig till ett system med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, eftersom det anges att bestämmelserna i
2 kap. får (men inte behöver) tillämpas, se avsnitt 16.3 och 16.4. Om
någon vård- eller omsorgsgivare väljer att ansluta sig till ett system
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, måste alla
bestämmelser i 2 kap. följas; det är bara anslutningen som är frivillig.
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Den föreslagna lagen hindrar givetvis inte att en privat vård- eller
omsorgsgivare genom avtal förpliktar sig att använda sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.
Av tredje stycket framgår att bestämmelserna om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation i 2 kap. endast får tillämpas inom
socialtjänsten om dokumentationen förs för varje omsorgsmottagare
för sig. Detta innebär att den dokumentation som finns i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen om en omsorgsmottagare ska avse just den person, dvs. den omsorgsmottagare som fått
eller får insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar
eller som fått eller får behovet av sådana insatser bedömda. Dokumentationen om omsorgsmottagaren kan dock innehålla personuppgifter
om andra personer än omsorgsmottagaren, t.ex. uppgifter om make
eller annan närstående. Om det är nödvändigt att dokumentera sådana
uppgifter för att omsorgsgivaren ska kunna ansvara för eller utföra
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar avseende
omsorgsmottagaren eller administrera sådana insatser, får de personuppgifterna ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande av
personuppgifter till en annan vård- eller omsorgsgivare
2 § En omsorgsgivare får, under de förutsättningar som anges i 3–5, 7
och 9 §§, ha tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter som behandlas av andra omsorgsgivare eller
av vårdgivare. En vårdgivare får, under de förutsättningar som anges i
3–6, 8 och 10 §§, ha tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare eller av omsorgsgivare.
En vård- eller omsorgsgivare får dock inte ha tillgång, genom direktåtkomst, till personuppgifter som behandlas av en annan vårdgivare i
en utredning enligt lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar. I den lagen finns särskilda bestämmelser om direktåtkomst vid
sådana utredningar. En omsorgsgivare får inte heller ha sådan tillgång
genom annan elektronisk åtkomst än direktåtkomst. I 4 kap. 2 § andra
stycket patientdatalagen (2008:355) finns särskilda bestämmelser om
elektronisk åtkomst till personuppgifter som behandlas i sådana utredningar.
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Tillgången enligt första stycket får bara avse personuppgifter som
behandlas
1. för ändamål som anges i 2 kap. 4 § 1 och 2 patientdatalagen, eller
2. för att ansvara för eller utföra insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar, administration av sådana insatser eller sådan
dokumentation som avses i 1 § andra stycket.
Paragrafen, som delvis motsvarar första till andra stycket i 6 kap. 1 §
patientdatalagen, ger vård- och omsorgsgivare möjlighet att i ett
elektroniskt system få, och ge, elektronisk åtkomst till personuppgifter i vårddokumentation och personuppgifter om insatser för
äldre eller personer med funktionsnedsättningar hos andra vård- och
omsorgsgivare. Övervägandena finns i avsnitt 16.3 och 16.4.
I första stycket, som berörts i avsnitt 16.3 och 16.4, anges att
tillgången till personuppgifter inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får ske genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande. Första stycket motsvaras för vårdgivares del i huvudsak
av 6 kap. 1 § första stycket patientdatalagen, se prop. 2007/08:126
s. 247 f. för författningskommentar till den bestämmelsen. Skillnaden
är dock, utöver att vårdgivaren även får tillgång till omsorgsgivares
dokumentation, att tillgång också får ske genom annat elektroniskt
utlämnande än direktåtkomst. Det kan vara fråga om elektronisk tillgång som för användaren framstår som identisk med eller snarlik
direktåtkomst, t.ex. en elektronisk fråga-svar-funktion. Funktionen
får dock inte ge något svar (lämna ut personuppgifter) utan att det
finns en fråga från mottagaren. Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ger alltså mottagaren möjlighet att få tillgång till
uppgifterna genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Det ger dock inte en utlämnare av uppgifter möjlighet att
sända uppgifter till en mottagare utan att mottagaren först har begärt
dem. Det är därmed inte tillåtet att utlämnaren genom systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation automatiskt underrättar mottagaren om att det tillkommit nya uppgifter om en patient
eller omsorgsmottagare som denne tidigare har frågat om. Utlämnaren får alltså inte skicka en s.k. push-notis endast innehållande
informationen att det tillkommit eller ändrats uppgifter om en
patient eller omsorgsmottagare (även om push-notisen inte innehåller information om vad som tillkommit eller ändrats). Vill motta-
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garen undersöka om det finns nya uppgifter, får denne skicka en
fråga till utlämnaren eller själv använda sin direktåtkomst.
Med direktåtkomst avses sådan direktåtkomst som i dag är tillåten
genom sammanhållen journalföring i 6 kap. 1 § första stycket patientdatalagen, se avsnitt 6.6.2 och prop. 2007/08:126 s. 73 f. Eftersom även
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst tillåts, lär dock den
närmare innebörden av direktåtkomst inte ha någon betydelse för
tillämpningen av paragrafen. Med elektroniskt utlämnande avses direktåtkomst och alla andra former av elektronisk åtkomst till uppgifter.
Tillgången till information sker vid direktåtkomst genom att en
vård- eller omsorgsgivare gör de uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare som vård- eller omsorgsgivaren registrerar om patienten
eller omsorgsmottagaren elektroniskt tillgängliga för andra vård- och
omsorgsgivare som deltar i systemet med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. Ett syfte med den sammanhållna vård- och
omsorgsdokumentation är att onödig dubbeldokumentation ska undvikas. Tanken är inte att vård- och omsorgsgivare ska hämta och hos
sig spara uppgifter genom systemet med sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, utan att de genom systemet ska kunna ta del
av uppgifterna när de behövs.
Det ska också betonas att sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inte innebär ett nytt sätt att dokumentera för omsorgsgivare (eller vårdgivare) utan dokumentation ska ske på samma sätt
som tidigare i enlighet med de bestämmelser som finns i 3 kap.
patientdatalagen, socialtjänstlagen och LSS. För att sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation ska kunna användas behöver dock
vård- och omsorgsgivarnas verksamhetssystem utvecklas så att sådan
tillgång blir tekniskt möjlig. Liksom för sammanhållen journalföring
styr dock varken denna paragraf eller någon annan paragraf i lagen
över vilka slags tekniska lösningar eller vilken organisatorisk uppbyggnad som väljs för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det är en fråga som vård- och omsorgsgivarna själva får bestämma över. Däremot måste naturligtvis systemen utformas och
anpassas efter de särskilda krav som lagen uppställer för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Den tillgång som vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation får till varandras dokumentation
avser bara en möjlighet att läsa i dokumentationen, och inte att föra in
uppgifter i varandras eller i en gemensam dokumentation. Precis som
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i dag är det varje vård- och omsorgsgivare som ska föra och ansvara
för sin dokumentation. Avsikten är att ansvaret för själva journalföringen och dokumentationen fortfarande i första hand ska vara knutet
till den journalförings- och dokumentationspliktiga yrkesutövaren.
Varje elektronisk journalhandling ska även i fortsättningen vara knuten till en viss vård- eller omsorgsgivare som ansvarar för handlingar
som upprättas eller inkommer i den egna verksamheten. För socialtjänstens del innebär detta att varje elektronisk uppgift även fortsättningsvis ska vara knuten till en viss omsorgsgivare som ansvarar för
handlingar som upprättas eller inkommer i den egna verksamheten.
Inom socialtjänsten gäller normalt sekretess enligt 26 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen för de uppgifter som görs tillgängliga i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Inom
den allmänna hälso- och sjukvården finns motsvarande sekretessbestämmelse i 25 kap. 1 § samma lag. I 26 kap. 9 c § offentlighetsoch sekretesslagen (i avsnitt 1.1.4) finns emellertid ett undantag från
socialtjänstsekretessen, som innebär att sekretessen inte hindrar att
uppgift lämnas till en myndighet som bedriver verksamhet som avses
i 26 kap. 1 § eller 25 kap. 1 § samma lag eller till en enskild omsorgseller vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation i 2 kap. lagen om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Motsvarande
bestämmelse finns i 25 kap. 11 § 3 offentlighets- och sekretesslagen
för hälso- och sjukvårdssekretessen. Någon sekretessprövning behöver därför inte göras då uppgifter registreras i exempelvis en elektronisk journal eller elektronisk personakt och därmed görs tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
För den privata hälso- och sjukvården gäller tystnadspliktsbestämmelsen i 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659). För
den privata socialtjänstverksamheten gäller tystnadspliktsbestämmelserna i 15 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 § LSS. Tystnadsplikten innebär ett förbud mot att obehörigen röja uppgifter om
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vid tolkningen av detta obehörighetsrekvisit brukar ledning sökas i offentlighet- och sekretesslagens regler. Bestämmelserna om tystnadsplikt
bör därför kunna tolkas på motsvarande sätt som 25 kap. 11 § 3
respektive 26 kap. 9 c § offentlighets- och sekretesslagen när det
gäller tillgängliggörande av uppgifter i sammanhållen vård- och om-
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sorgsdokumentation. Det innebär att även en privat vård- eller omsorgsgivare utan hinder av tystnadsplikt kan göra uppgifter tillgängliga i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om de i 2 kap. angivna förutsättningarna är uppfyllda.
Första stycket hänvisar även till de paragrafer som anger vilka
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande ska få ske för vårdrespektive omsorgsgivare, se mer om detta under respektive författningskommentar.
Andra stycket, som har berörts i avsnitt 16.4.3, motsvarar i huvudsak
6 kap. 1 § andra stycket patientdatalagen, se prop. 2017/18:224 s. 140
för författningskommentaren till den bestämmelsen. Bestämmelsen
innebär dock ett förbud inte bara för vårdgivare utan även för omsorgsgivare, att ha tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande till personuppgifter som behandlas av en annan vårdgivare
i en utredning enligt lagen om försäkringsmedicinska utredningar.
Enligt bestämmelsen får vård- och omsorgsgivare inte ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av en annan vård- eller
omsorgsgivare i en utredning enligt lagen om försäkringsmedicinska
utredningar. Det innebär att det inte är tillåtet för personal inom
socialtjänst och hälso- och sjukvård att genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation ta del av personuppgifter som behandlas
av en vårdgivare i samband med en försäkringsmedicinsk utredning.
Stycket innehåller också en upplysning om att det i lagen om försäkringsmedicinska utredningar finns särskilda bestämmelser om direktåtkomst vid sådana utredningar. De särskilda bestämmelserna som
åsyftas finns i 13 § lagen om försäkringsmedicinska utredningar. De
fördelar som sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation för
med sig vid vård enligt hälso- och sjukvårdslagen saknas i stor utsträckning vid försäkringsmedicinska utredningar. Detsamma gäller i
än högre utsträckning för omsorg enligt socialtjänstlagen och LSS.
Eftersom personuppgifter i försäkringsmedicinska utredningar
inte får tillgängliggöras genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, är det inte heller möjligt att tillämpa de sekretessbrytande reglerna vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som finns i 25 kap. 11 § 3 respektive 26 kap. 9 c § offentlighetsoch sekretesslagen.
Av tredje stycket, som berörts i avsnitt 16.4, framgår att det endast
är personuppgifter som behandlas för vårddokumentation eller för
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att ansvara för eller utföra insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller administration eller dokumentation av sådana insatser som får omfattas av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
När det gäller behandling av personuppgifter för vårddokumentation, dvs. behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården innebär detta att behandling av vårdgivares personuppgifter
är tillåten om det behövs för patientjournalföring och annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter. Även behandling av personuppgifter som behövs för administration som rör
patienter och som syftar till att bereda vård i enskilda fall eller som
annars föranleds av vård i enskilda fall (se 2 kap. 4 § 1 och 2 PDL)
omfattas. Det innebär att även sådan dokumentation som faller vid
sidan av skyldigheten att föra journal, såsom personuppgifter som
behandlas helt separat från den ordinära journalföringen, t.ex. vid
medicinska serviceenheter, omfattas av ett ändamål som rör den
individinriktade patientverksamheten alldeles oavsett dess formella
status. Därför avses med dessa ändamål inte bara själva insamlingen
och registreringen av personuppgifterna utan även senare användning av de registrerade uppgifterna i den omfattning som behövs i
patientvården eller patientadministrationen. Begränsningen av ändamålet till vårddokumentation innebär att verksamhet som exempelvis avser detaljhandel med läkemedel inte omfattas av bestämmelserna om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
uppgifter från sådan verksamhet får därmed inte ingå.
När det gäller behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
är det behandling av personuppgifter som behandlas för att ansvara
för eller utföra insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller administration eller dokumentation av sådana insatser som får omfattas av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. För innebörden av begreppet insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar, se författningskommentaren till 1 kap.
1 §. I avsnitt 12.2. och 13.2 ges exempel på när personuppgifter
behandlas för att kunna ansvara för eller utföra en insats för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar. Dokumentation av sådana
insatser får ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Avseende behandling av personuppgifter för dokumentation av
insatser framgår det av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med
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stöd av SoL, LVU, LVM och LSS vilka krav som ställs på dokumentationen. Det är endast dokumentation avseende insatser inom
socialtjänsten som beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen som lämnas till äldre och personer med funktionsnedsättningar
och insatser som beskrivs i 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlagen, samt
insatser enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen och LSS som får ingå i den
sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Dokumentation
som görs avseende andra insatser än som beskrivs i nämnda lagrum
för en omsorgsmottagare, som i och för sig är äldre eller har en
funktionsnedsättning, får inte ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Exempelvis får inte dokumentation avseende
insatser som lämnas på grund av att omsorgsmottagaren eller närstående till omsorgsmottagaren har ett missbruk, att omsorgsmottagaren är utsatt för våld i nära relation, skuldsatt, har behov av försörjningsstöd eller förekommer i en utredning på kommunens
familjerättsenhet på grund en vårdnadstvist, vara tillgänglig genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Inte heller dokumentation avseende insatser som bygger på tvångslagstiftning får ingå
i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Om det för att
ansvara för eller utföra insatser för omsorgsmottagare som får insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar (eller administration eller dokumentation av sådana insatser), är nödvändigt att
nämna att omsorgsmottagaren även får viss annan insats, är detta
dock fråga om en sådan uppgift som får ingå i sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
Som exempel på behandling av personuppgifter för administration kan nämnas fakturering samt upprättande av bevakningslistor
och bemanningsscheman.
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Patient- och omsorgsmottagarinflytande vid sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
3 § Om en patient eller omsorgsmottagare motsätter sig det, får uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren inte göras tillgängliga för
andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I sådant fall ska uppgifterna genast spärras. Vårdnadshavaren till ett barn får dock inte spärra uppgifter om barnet. En
patient eller omsorgsmottagare kan när som helst begära att den omsorgsgivare eller vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.
Vissa uppgifter om en patient får dock göras tillgängliga för andra vårdgivare enligt andra stycket.
Uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient samt uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna får göras tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En annan vårdgivare får ta del av uppgift om vilken
vårdgivare som har spärrat uppgifterna endast under de förutsättningar
som anges i 10 §.
Innan uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare görs tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation, ska patienten eller omsorgsmottagaren informeras om vad den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentation innebär och om att patienten eller omsorgsmottagaren kan
motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. En
patient ska också informeras om innebörden av andra stycket.
Paragrafen, som delvis motsvarar första till fjärde styckena i 6 kap.
2 § patientdatalagen, har berörts i avsnitt 16.5. Skillnaden i förhållande till regleringen i 6 kap. 2 § patientdatalagen är att den möjlighet som finns vid sammanhållen journalföring att spärra uppgifter
från att ingå, och rätt till information om detta, ska vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation gälla även omsorgsmottagare i förhållande till omsorgsgivare. Uppgift om att det finns
spärrade uppgifter i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna får dock göras tillgängliga men endast för andra deltagande
vårdgivare och inte för deltagande omsorgsgivare. Omsorgsmottagare får samma rättigheter som patienter i dag har att motsätta sig
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att uppgifter om omsorgsmottagren görs tillgängliga, med den skillnaden att omsorgsmottagare även kan motsätta sig att uppgiften om
att det finns spärrade uppgifter i systemet görs tillgänglig för andra
vård- och omsorgsgivare.
Av första stycket framgår att en patient eller omsorgsmottagare
har möjlighet att motsätta sig att uppgifter om honom eller henne
görs tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare i ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Om patienten
eller vårdnadsmottagaren motsätter sig sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, ska uppgifterna genast spärras. Motsättandet
kan göras även efter det att uppgifterna har gjorts tillgängliga för
andra vård- och omsorgsgivare i systemet med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Att uppgifter spärras innebär att vårdeller omsorgsgivaren ser till att uppgifterna inte (längre) görs tillgängliga för andra vård- eller omsorgsgivare i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Spärren hindrar inte
att vård- eller omsorgsgivaren, när sekretess inte hindrar det, lämnar
ut uppgifterna, elektroniskt eller på annat sätt, till andra vård- eller
omsorgsgivare.
En patient eller omsorgsmottagare kan när som helst begära att
den vård- eller omsorgsgivare som har spärrat uppgifterna häver
spärren. Det är den vård- eller omsorgsgivare som lagt in spärren som
ska häva den. Det fordras inte att patienten eller omsorgsmottagaren
själv har kontakt med just den vård- eller omsorgsgivare som lagt in
spärren när patienten eller omsorgsmottagaren vill häva spärren. Det
kan exempelvis ske i samband med att patienten eller omsorgsmottagaren senare besöker en annan vård- eller omsorgsgivare. Om patienten eller omsorgsmottagaren då vill häva spärren, får den senare vårdeller omsorgsgivaren meddela den vård- eller omsorgsgivare som har
spärrat uppgifterna att patienten eller omsorgsmottagaren vill ha
spärren hävd. Patientens eller omsorgsmottagarens önskan att häva
spärren bör dokumenteras på lämpligt sätt, exempelvis i patientens
journal eller omsorgsmottagarens personakt.
En patient kan dock inte spärra själva uppgiften om att det finns
spärrade uppgifter och vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna. Dessa uppgifter får göras tillgängliga, se andra stycket. Motsvarande uppgifter om omsorgsmottagare får inte göras tillgängliga.
Bestämmelsen kräver inte att patienten eller omsorgsmottagaren
ska lämna ett uttryckligt och informerat samtycke till att uppgifter
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om honom eller henne får göras tillgängliga för andra vårdgivare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation utan innebär endast att patienten eller omsorgsmottagaren har en möjlighet
att motsätta sig detta. Bestämmelsen ger uttryck för vad man kan
kalla för en opt out-modell eller, om man så vill, en ordning i vilket
ett tyst samtycke gäller för att journaluppgifter och annan dokumentation görs tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare. Att
patienten eller omsorgsmottagaren kan motsätta sig ett tillgängliggörande innebär inte att han eller hon har rätt att motsätta sig att
uppgifter journalförs eller dokumenteras i det elektroniska system
som vård- eller omsorgsgivaren använder. Det innebär bara att uppgifterna på den enskildes begäran inte längre är tillgängliga för andra
vård- och omsorgsgivare genom systemet med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Inom hälso- och sjukvården kan en
spärr på patientens begäran avse samtliga uppgifter utom dem som
anges i andra stycket eller bara vissa uppgifter. Inom socialtjänstens
verksamhet kan en spärr på omsorgsmottagarens begäran avse samtliga uppgifter eller bara vissa uppgifter. En spärr kan på patientens
eller omsorgsmottagarens begäran begränsas till att avse tillgång för
alla eller bara någon eller några vård- eller omsorgsgivare som deltar
i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,
med det undantag som framgår av andra stycket.
I det fall det är fråga om vård- och omsorg som bedrivs offentligt
omfattas journalhandlingar och annan dokumentation av 2 kap. tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. I och
med att de spärrade uppgifterna inte är tekniskt tillgängliga för övriga
vård- och omsorgsgivare är de inte att anse som förvarade och inkomna hos de offentligt drivna vård- och omsorgsgivarna och därmed
inte heller allmänna handlingar hos dessa, se vidare i sistnämnda fråga
avsnitt 16.5.7.
Att uppgifterna är spärrade innebär att andra vård- och omsorgsgivare inte får ha någon åtkomst till uppgifterna varken genom
direktåtkomst eller sådant annat elektroniskt utlämnande som avses
i 2 kap. 2 §. Den spärrade informationen får inte kunna läsas av
extern personal genom systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Enligt tredje meningen i första stycket har vårdnadshavare till ett
barn inte rätt att spärra barnets uppgifter. Med barn avses den som
är under 18 år. I takt med barnets stigande ålder och utveckling får
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barnet själv spärra uppgifterna. Det föreslås inte några särskilda
bestämmelser beträffande barnets mognadsgrad att själv få avgöra
om uppgifter ska spärras. Barn och tonåringar bör hanteras på motsvarande sätt som i den övriga verksamheten inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I takt med den underåriges stigande ålder
och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets önskemål och
vilja, jfr 6 kap. 11 § föräldrabalken. Det barn som förstår vad det
innebär bör självt få spärra sina uppgifter. Att det är en vårdnadshavare som föranlett barnet att vilja spärra, är inte i sig nog för att
inte ta hänsyn till barnets vilja.
Av andra stycket framgår att det avseende patienter får ingå uppgift om att det finns spärrade uppgifter i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Syftet med detta är att
kännedom om att det finns spärrade uppgifter kan initiera en önskvärd dialog mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonal i en
enskild vårdsituation. Även uppgift om vilken vårdgivare som har
spärrat uppgifterna får göras tillgänglig för andra vårdgivare som
deltar i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. De andra vårdgivarna får dock bara ta del av uppgift om vilken
vårdgivare som har spärrat under de förutsättningar som anges i
2 kap. 10 §. Det är enbart andra vårdgivare, och inte omsorgsgivare,
som får ta del av uppgifter om en spärr. Systemet med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation måste således vara konstruerat så
att uppgifter om att det finns en spärr bara är tillgänglig för andra
vårdgivare, och att uppgiften om vilken vårdgivare som spärrat bara
är tillgänglig på begäran för andra vårdgivare.
I tredje stycket föreskrivs att innan uppgifterna om en patient eller
omsorgsmottagare görs tillgängliga för andra vård- eller omsorgsgivare ska patienten eller omsorgsmottagaren informeras om vad sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär och om rätten
att motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga genom ett sådant
system. En patient ska även informeras om att uppgift om att det finns
spärrade uppgifter om patienten och uppgift om vilken vårdgivare
som har spärrat uppgifterna, får göras tillgängliga för andra vårdgivare
samt om under vilka förutsättningar ett sådant tillgängliggörande får
ske. Att informationen ska lämnas på ett sådant tidigt stadium har att
göra med respekten för patientens och omsorgsmottagaren självbestämmande och integritet och att vård och omsorg så långt som
möjligt ska utformas och genomföras i samråd med den enskilde.
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Hur informationen ska lämnas överlåts åt varje personuppgiftsansvarig att bestämma. Något krav på att informationen ska ges i viss
form – muntlig eller skriftlig – finns inte. Det är dock viktigt att den
personuppgiftsansvarige utarbetar rutiner för hur informationsskyldigheten ska fullgöras. Säkra rutiner ligger i den personuppgiftsansvariges eget intresse, eftersom denne – då det gäller information
till en registrerad vid behandling av personuppgifter – anses ha bevisbördan för att obligatorisk information faktiskt har lämnats till
patienten eller omsorgsmottagaren. När det gäller t.ex. patienter och
omsorgsmottagare som inte talar svenska bör den personuppgiftsansvarige se till att informationen översätts eller att det finns skriftlig information på andra språk. Den som inte kan läsa kan få informationen uppläst för sig.
Ibland kan inte informationen lämnas på ett så tidigt stadium som
föreskrivs i paragrafen. Inom hälso- och sjukvården är det vanligt att
patientens hälsotillstånd omöjliggör att information lämnas om en
behandling av personuppgifter innan uppgifter om patienten
registreras. Patienten kan vara medvetslös eller alltför fysiskt eller
psykiskt medtagen för att kunna ta till sig information av det slag
som här avses. Även inom socialtjänstens verksamhet kan motsvarande situationer uppstå. Informationen ska i dessa fall lämnas när
patienten eller omsorgsmottagaren kan tillgodogöra sig den. Innan
dess får de registrerade uppgifterna inte göras tillgängliga för andra
vård- eller omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I 2 kap. 5 § finns bestämmelser om när uppgifter
om en patient eller omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt paragrafen, får göras tillgängliga.
Det är inte nödvändigt att information lämnas vid varje kontakttillfälle en vård- eller omsorgsgivare har med en patient eller omsorgsmottagare under förutsättning att inget tvivel råder om att
patienten eller omsorgsmottagren är införstådd både med vad den
sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen innebär och
rätten att motsätta sig.
4 § Ospärrade uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren ska
göras tillgängliga för de vård- och omsorgsgivare som är anslutna till
den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Det ska vidare
införas en uppgift i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen om att det finns ospärrade uppgifter om patienten eller omsorgs-
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mottagaren. Andra vård- och omsorgsgivare ska kunna ta del av denna
uppgift utan att ta del av uppgift om vilken vård- eller omsorgsgivare
som har gjort uppgiften tillgänglig och övriga uppgifters innehåll.
Paragrafen reglerar tillgängliggörandet av ospärrade personuppgifter
för de vård- och omsorgsgivare som är anslutna till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Paragrafen är avsedd att
ha motsvarande innebörd som 6 kap. 2 § sista stycket patientdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.5.7.
Av första meningen framgår att ospärrade uppgifter om patienten
eller omsorgsmottagaren ska göras tillgängliga för de vård- och
omsorgsgivare som är anslutna till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Detta gäller bara för de enheter hos en vårdeller omsorgsgivare som omfattas av systemet med sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och för de kategorier av vård eller
omsorgsmottagare som systemet omfattar.
Det ska vidare införas en uppgift i systemet om att det finns
ospärrade uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren. Andra
vård- och omsorgsgivare ska kunna ta del av denna uppgift utan att
ta del av uppgift om vilken vård- eller omsorgsgivare som gjort
uppgiften tillgänglig och övriga uppgifters innehåll. Bestämmelsen
medför att en vård- eller omsorgsgivare – utan att ta del av känsliga
uppgifter – kan se om det finns ospärrade uppgifter avseende en
person i systemet eller inte. Syftet med bestämmelsen är att en vårdeller omsorgsgivande myndighet som är ansluten till ett system med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska kunna pröva om
en begäran om att få ut en allmän handling avseende en viss person
kan avslås redan på den grunden att det inte förvaras någon sådan
handling hos myndigheten, utan att myndigheten ska behöva ta del av
ospärrade uppgifter när förutsättningar för det saknas enligt lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Bestämmelsen kompletteras av en ny lydelse av bestämmelsen i 25 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen och en ny bestämmelse i 26 kap. 1 a § samma lag, se avsnitt 19.3. Enligt dessa bestämmelser gäller absolut sekretess hos en vårdgivande myndighet
respektive hos myndighet som bedriver socialtjänst för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om dessa uppgifter har gjorts tillgängliga hos myndigheten av en annan sådan myndighet eller av en
enskild vård- eller omsorgsgivare enligt vad som föreskrivs om sam-
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manhållen vård- och omsorgsdokumentation och förutsättningarna
för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda.
Sekretessbestämmelsen blir tillämplig om en slagning i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation visar att det finns
ospärrade uppgifter avseende den person som en begäran om att få
ut allmänna handlingar avser, och vård- eller omsorgsgivaren saknar
befogenhet enligt lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning att ta del av uppgifterna. Eftersom uppgifterna i ett sådant fall omfattas av absolut sekretess, behöver myndigheten inte ta del av uppgifterna för att kunna avgöra
sekretessfrågan.
5 § En vård- eller omsorgsgivare får göra uppgifter om en patient eller
omsorgsmottagare, som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 3 § första stycket, tillgängliga för de vård- och omsorgsgivare
som är anslutna till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen, om
1. patientens eller omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts, och
2. det inte finns anledning att anta att patienten eller omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.
Paragrafen, som delvis motsvarar 6 kap. 2 a § patientdatalagen, har
berörts i avsnitt 16.5.6. Paragrafen innebär att den möjlighet som
vårdgivare i dag har att göra personuppgifter avseende patienter som
inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta del av information om eller
motsätta sig behandling av personuppgifter i sammanhållen journalföring, tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring även ska gälla i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Paragrafen utgör ett alternativ till tillgängliggörande av ospärrade
uppgifter enligt 2 kap. 3 §. Personuppgifter som redan tillgängliggjorts enligt 2 kap. 3 § när patienten eller omsorgsmottagaren blir
beslutsoförmögen berörs inte av paragrafen, som bara reglerar det
(nya) tillgängliggörande av uppgifter som kan ske sedan patienten
eller omsorgsmottagaren blivit beslutsoförmögen.
Det innebär att vård- och omsorgsgivare under vissa förutsättningar får göra uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare som
inte har förmåga att ta ställning till om han eller hon ska motsätta sig
att personuppgifter om honom eller henne ska få göras tillgängliga
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för de vård- och omsorgsgivare som är anslutna till den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen. Detta gäller endast 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. Det är därmed flera villkor som måste
vara uppfyllda för att en vård- eller omsorgsgivare, med stöd av
denna paragraf, ska få göra uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare tillgängliga för de vård- eller omsorgsgivare som är anslutna till systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. För det första ska patienten eller omsorgsmottagaren
inte endast tillfälligt sakna förmåga att ta ställning. Detta betyder att
patienten eller omsorgsmottagaren varaktigt inte har förmåga att ta
ställning till om han eller hon ska motsätta sig att personuppgifter
om honom eller henne ska få göras tillgängliga för andra vård- eller
omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, eller varaktigt inte har förmåga att ta del av information som
ska lämnas enligt 2 kap. 3 §. Denna förmåga kan exempelvis påverkas
av olika former av kognitiva störningar. Oförmåga kan uppstå av
många skäl. Exempelvis behöver demens inte alltid medföra att personen har nedsatt förmåga i alla avseenden. I ett tidigt stadium kan
personen ofta ta ställning till vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser eller den informationshantering som föranleds inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Förmågan att ta ställning till frågor om
behandling av personuppgifter måste bedömas i det enskilda fallet.
Om det kan förutses att förmågan kommer att återvinnas inom en
kortare tid, är paragrafen inte tillämplig. Paragrafen är inte avsedd att
gälla personer vars förmåga är nedsatt till följd av t.ex. medvetslöshet,
påverkan av alkohol eller narkotika, chock eller av annat skäl är
alltför fysiskt eller psykiskt medtagna. För sistnämnda fall kan
situationen vara sådan att personen redan omfattas av möjligheterna
till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om denne har
fått information tidigare och då haft möjlighet att motsätta sig (se
2 kap. 3 § första och tredje stycket och 2 kap. 4 §).
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på
en god vård. Detta innebär att den bl.a. särskilt ska bygga på respekt
för patientens självbestämmande och integritet, se 5 kap. 1 § hälsooch sjukvårdslagen. Motsvarande krav finns även inom socialtjänsten enligt 1 kap. 1 § socialtjänstlagen och 6 § LSS. På grund av detta
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finns som ytterligare villkor för att den föreslagna bestämmelsen ska
få tillämpas att patientens eller omsorgsmottagarens inställning till
sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts och
det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt
sig personuppgiftsbehandlingen. Hur omfattande åtgärder vårdeller omsorgsgivaren behöver vidta för att klarlägga inställningen får
avgöras av förhållandena i det enskilda fallet. Med att det inte finns
anledning att anta menas att det inte ska finnas konkreta omständigheter som visar att patienten eller omsorgsmottagaren skulle motsätta sig personuppgiftsbehandlingen. En vård- eller omsorgsgivare
kan t.ex. ha fått information av en närstående eller en vård- och
omsorgsanställd om att patienten eller omsorgsmottagen skulle ha
motsatt sig att dennes personuppgifter görs tillgängliga för andra
vård- eller omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Sådan information får anses medföra att någon behandling av personuppgifter i form av tillgängliggörande i ett system
med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inte bör ske.
Detsamma gäller om omständigheterna är sådana att patienten eller
omsorgsmottagaren, när han eller hon hade förmåga att ta ställning,
har gett uttryck för att han eller hon inte vill att vård- eller omsorgsgivare ska tillgängliggöra personuppgifterna för annan vård- eller
omsorgsgivare. Detta bör gälla under förutsättning att det inte
förflutit alltför lång tid har mellan viljeyttringen och oförmågan att
ta ställning. Saknas kännedom eller går det inte att ta reda på vad
patienten eller omsorgsmottagren har för inställning och finns det
inte någon omständighet som visar att patienten eller omsorgsmottagaren skulle motsätta sig behandlingen av personuppgifterna, kan
tillgängliggörande ske med stöd av denna paragraf. Närstående har
ingen formell rätt att besluta i den enskildes ställe, utan behandlingen av personuppgifterna ska ytterst göras utifrån vad som är
klarlagt om patientens eller omsorgsmottagarens inställning.
Det kan vara lämpligt att vård- eller omsorgsgivaren om möjligt
informerar närstående om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och försöker klargöra patientens eller omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av personuppgifter, dock
under förutsättning att sekretess inte hindrar.
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Vårdgivares tillgång till andras uppgifter genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation
6 § För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan
vårdgivare eller en omsorgsgivare gör tillgängliga genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation enligt 4 § krävs att
1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation
med,
2. 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
(2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, och
3. patienten samtycker till det.
Vårdgivaren får även behandla sådana uppgifter om
1. uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en
patientrelation med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda ett sådant intyg
som avses i 3 kap. 16 § patientdatalagen (2008:355), och
3. patienten samtycker till det.
Samtycke enligt första stycket 3 eller andra stycket 3 krävs dock inte,
om patienten är ett barn som inte självt kan samtycka.
I paragrafen, som delvis motsvarar 6 kap. 3 § patientdatalagen, regleras när en vårdgivare, som är ansluten till ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, får behandla en annan
vårdgivares eller omsorgsgivares uppgifter om en patient som inte är
spärrade. Paragrafen innebär att den möjlighet som vårdgivare i dag
har att genom sammanhållen journalföring behandla uppgifter som
andra vårdgivare gjort tillgängliga, utökas till att även gälla uppgifter
som omsorgsgivare gjort tillgängliga. Övervägandena finns i avsnitt 16.6.
Av första stycket framgår de tre villkor som ska vara uppfyllda för
att en vårdgivare ska få behandla ospärrade uppgifter som annan
vård- eller omsorgsgivare har registrerat.
Det första kravet, att det ska finnas en aktuell patientrelation för
att vårdgivaren ska få behandla uppgifterna, ska inte uppfattas som
någon regel om inre sekretess. Kravet är endast en allmän förutsättning för när en vårdgivare över huvud taget får använda sin tillgång till andra vård- eller omsorgsgivares uppgifter i systemet med
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sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Att en patientrelation finns med en person är normalt enkelt att konstatera. En
patientrelation anses vanligen som avslutad då en intagen sjukhuspatient skrivs ut såsom färdigbehandlad och det inte finns några
inplanerade återbesök, efterkontroller eller liknande. Detsamma bör
gälla om patienten skrivs ut för fortsatt vård eller uppföljning hos
öppen primärvård i annan vårdgivares regi. Mer tveksamt kan det
vara huruvida en husläkare, och därmed den vårdgivare husläkaren
hör till, ska anses ha en ständig aktuell patientrelation med alla de
personer som tecknat sig hos läkaren. Så bör normalt inte bedömas
vara fallet, men beträffande sådana patienter som regelbundet och
relativt frekvent besöker eller har kontakt med sin husläkare kan en
annan bedömning göras. Av kravet på att det ska finnas en aktuell
patientrelation följer att det inte är tillåtet för en vårdgivare att i en
behandlingssituation med en patient söka efter och behandla journaluppgifter eller annan dokumentation avseende en annan patient
som vårdas hos en annan vårdgivare, t.ex. en nära släkting med
samma sjukdomsdiagnos.
Det andra kravet för att en vårdgivare ska få behandla uppgifter
som inte är spärrade, är att 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. Definitionen av hälso- och sjukvård framgår av 1 kap. 1 §.
Kravet innebär att en vårdgivare som deltar i ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation inte – med undantag för vad som
anges i andra stycket – får använda sin tillgång till andra vård- eller
omsorgsgivares uppgifter för andra syften än vård och behandling.
Med rekvisitet förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador avses även åtgärder på grund av ett visst tillstånd som exempelvis
infertilitet. Rekvisitet kan antas ha betydelse förutsätter att den som
avser att bereda sig tillgång till ospärrade uppgifter gör ett aktivt
ställningstagande till vilken betydelse uppgifterna kan ha. Det ska på
goda grunder kunna antas att uppgifterna har någon betydelse. Samtidigt kan inte alltför stora krav ställas på en vårdgivare. För att ta ett
exempel torde det normalt kunna antas sakna betydelse för den
somatiska vården av en patient att ta del av vad som antecknats hos
en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i en annan region för flera år
sedan.
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För att en vårdgivare ska få behandla ospärrade uppgifter krävs
dessutom att patienten samtycker till det. I den situationen räcker det
således inte att patienten inte motsätter sig att vårdgivaren tar del av
uppgifterna. Det fordras ett aktivt samtycke från patientens sida. Det
ska vara ett sådant samtycke som uppfyller de krav som följer av
dataskyddsförordningen, se mer om vad det innebär i kommentaren
till 2 kap. 7 §. Många gånger kan det vara en praktisk ordning att
patienten redan i samband med att uppgifter om honom eller henne
görs tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation tillfrågas om samtycke till att andra vård- eller omsorgsgivare
senare får ta del av uppgifterna och att lämnade samtycken dokumenteras. Ett praktiskt exempel på då en patient kan lämna samtycke i
förväg är då patienten befinner sig i en vårdprocess som inbegriper
flera olika vårdgivare och där patienten skickas runt mellan dessa i ett
remissförfarande. Ett samtycke till vårdgivarens tillgång måste finnas,
men det behöver inte ha lämnats till just den vårdgivare som ska få
tillgång.
Andra stycket reglerar vårdgivares möjlighet att behandla ospärrade uppgifter i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation för
att utfärda intyg om en patients vård. Vårdgivaren har, om förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda, alltså tillgång till andra
vård- och omsorgsgivares uppgifter för att utfärda intyg om patientens vård oavsett om intygsutfärdaren har en aktuell patientrelation
med patienten i fråga eller inte. I omsorgsgivares dokumentation kan
exempelvis finnas uppgifter om uppföljning av ordinerade åtgärder
som kan ha betydelse för att utfärdande av intyg om vård. Det krävs
att uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda ett intyg om
vården och att patienten samtycker. För innebörden av samtycke, se
lagkommentaren ovan till paragrafens första stycke. I 3 kap. 16 §
patientdatalagen anges att den som enligt 3 § samma kapitel är skyldig att föra patientjournal på begäran av patienten ska utfärda intyg
om vården.
I tredje stycket finns ett undantag från kravet på samtycke när
patienten är ett barn som inte självt kan samtycka. När barnet ännu
inte nått en sådan ålder och mognad att barnet självt kan samtycka,
krävs inte något samtycke (från barnet eller vårdnadshavaren). När
barnet nått sådan ålder och mognad krävs däremot samtycke. Detta
är en förändring i förhållande till vad som gäller i dag för sammanhållen journalföring på så sätt att det bara är när barnet självt inte
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kan samtycka som behandling av personuppgifter utan samtycke får
ske. Tidigare uppställdes inte något krav på samtycke, vare sig av
barnet självt eller dess vårdnadshavare. Se avsnitt 16.6.3.
Omsorgsgivares tillgång till andras uppgifter genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
7 § För att en omsorgsgivare ska få behandla uppgifter som en annan
omsorgsgivare eller en vårdgivare gör tillgängliga genom sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation enligt 4 § krävs att
1. uppgifterna rör en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller är föremål för en utredning om att få sådana insatser från omsorgsgivaren,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser
enligt 1, och
3. omsorgsmottagaren samtycker till det.
Samtycke enligt första stycket 3 krävs dock inte, om behandlingen
avser uppgifter som en annan omsorgsgivare gör tillgängliga och om omsorgsmottagaren är ett barn som inte självt kan samtycka.
Paragrafen reglerar när en omsorgsgivare, som är ansluten till ett
system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, får
behandla en annan omsorgsgivares eller vårdgivares uppgifter om en
omsorgsmottagare som inte är spärrade. Paragrafen har inte någon
motsvarighet inom sammanhållen journalföring. Övervägandena
finns i avsnitt 16.7.
Av första stycket framgår de tre villkor som ska vara uppfyllda för
att en omsorgsgivare ska få behandla ospärrade uppgifter som annan
omsorgsgivare eller vårdgivare har registrerat.
Det första kravet, att de aktuella uppgifterna ska röra en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser, ska inte uppfattas som
någon regel om inre sekretess. Kravet anger endast en allmän förutsättning för när en omsorgsgivare över huvud taget får ha tillgång
till andra vård- eller omsorgsgivares genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. Kravet innebär att relationen ska finnas med
just den omsorgsmottagare som uppgifterna rör. Det är därför inte
tillåtet att genom sammanhållen omsorgsdokumentation ta del av
uppgifter om en omsorgsmottagare, t.ex. en familjemedlem, annat
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än om uppgifterna förekommer i dokumentation om den aktuella
omsorgsmottagaren.
Med omsorgsgivarens insatser avses de insatser som en omsorgsgivare ansvarar, eller har ansvarat, för eller utför eller har utfört. Om
en offentlig vårdgivare ansvarar för en insats som utförs av en privat
omsorgsgivare, kan således båda ha tillgång till varandras uppgifter
om också övriga förutsättningar i paragrafen är uppfyllda.
Det andra kravet för att en omsorgsgivare ska få behandla uppgifter som inte är spärrade är att uppgifterna kan antas ha betydelse
för omsorgsgivarens insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller för en utredning om att få sådana insatser från
omsorgsgivaren. Insatserna eller utredningen ska avse den omsorgsmottagare som uppgifterna rör. Kravet innebär att en omsorgsgivaregivare som deltar i ett system med sammanhållen omsorgsdokumentation inte får använda sin tillgång till vårdgivares eller
andra omsorgsgivares uppgifter i systemet med andra syften än att
utföra insatser för omsorgsmottagaren eller utreda dennes behov av
insatser.
Kravet på att uppgifterna som omsorgsgivaren önskar ta del av ska
antas vara av betydelse för omsorgsgivarens insatser för omsorgsmottagaren innebär att en faktisk prövning av uppgiftens eller uppgifternas betydelse för omvårdnaden av omsorgsmottagaren måste
göras. Det krävs alltså att en handläggare, anställd eller annan person
som utför en insats gör en konkret bedömning av om uppgifterna
skulle kunna komma att göra någon skillnad för insatsen eller
utredningen om insatsen. I avsnitt 12.2 och 13.2 ges exempel på när
en omsorgsgivare har behov av en personuppgift för att ansvara för
eller utföra en insats för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Kraven på bedömningen av om en uppgift kan antas ha
betydelse för utförandet av omsorgsgivarens insatser eller handläggning, beslut i ärenden om sådana insatser samt uppföljning av
beslut om sådana insatser får inte ställas för högt. Eftersom den som
ska göra prövningen ännu inte har tagit del av uppgifterna, måste
prövningen många gånger utgå från vad som typiskt sett kan anses
gälla om inte omsorgsmottagaren själv kan lämna närmare upplysningar. Ett slentrianmässigt inhämtande av uppgifter från en annan
vård- eller omsorgsgivares vård- eller omsorgsdokumentation eller
inhämtande av uppgifter som kan vara bra att ha, är inte tillåtet. Det
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är bara om uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens
insatser eller utredning som uppgifterna får inhämtas.
För att en omsorgsgivare ska få behandla ospärrade uppgifter
krävs också att omsorgsmottagaren samtycker till det. Det ska vara
ett sådant samtycke som uppfyller de krav som följer av dataskyddsförordningen (se vidare avsnitt 16.7.4 och 4.4.5), dvs. en frivillig,
specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den
registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig
bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör
honom eller henne (se artikel 4.11 i dataskyddsförordningen).
I andra stycket finns ett undantag från kravet i första stycket på
samtycke när omsorgsmottagaren är ett barn som inte självt kan
samtycka.
Det krävs inte samtycke av omsorgsmottagaren till behandling av
andra omsorgsgivares uppgifter, om omsorgsmottagaren är ett barn
som inte självt kan samtycka. Det innebär att innan ett barn har nått
sådan ålder och mognad att barnet kan samtycka behöver inte
samtycke inhämtas för att omsorgsgivaren ska få tillgång till andra
omsorgsgivares uppgifter. När barnet har nått sådan ålder och mognad att barnet självt kan samtycka krävs enligt huvudregeln i första
stycket samtycke för att omsorgsgivaren ska få sådan tillgång.
När det gäller omsorgsgivares tillgång till vårdgivares uppgifter
har något undantag inte gjorts utan här krävs enligt huvudregeln i
första stycket barnets samtycke. Det innebär att omsorgsgivare inte
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kan få
tillgång till vårdgivares uppgifter om barn som ännu inte nått sådan
ålder och mognad att de kan samtycka till behandlingen.
När patienten inte kan samtycka
8 § En vårdgivare får ta del av uppgift om vilka andra vård- och omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga enligt 3–5 §§, om patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke enligt 6 §
första stycket 3.
Vårdgivaren får även behandla de uppgifter som avses i 3–5 §§, om
1. vårdgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för den vård
som är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd,
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2. patientens inställning till sådan behandling av personuppgifter så
långt som möjligt klarlagts, och
3. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig
behandlingen av personuppgifterna.
Paragrafen, som har berörts i avsnitt 16.8, motsvarar i sak 6 kap. 3 a §
patientdatalagen och är avsedd att ha motsvarande innebörd, se
prop. 2013/14:202 s. 18 f. och 43 f. Bestämmelsen gäller dock rätt att
ta del av uppgifter som gjorts tillgängliga genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation i stället för genom sammanhållen journalföring. Detta innebär att bestämmelsen ger vårdgivare möjlighet
att även ta del av uppgifter som omsorgsgivare gjort tillgängliga.
När omsorgsmottagaren inte kan samtycka
9 § En omsorgsgivare får ta del av uppgift om vilka andra omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga enligt 3–5 §§, om omsorgsmottagaren inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke
enligt 7 § första stycket 3.
Omsorgsgivaren får även behandla de uppgifter som avses i 3–5 §§
som andra omsorgsgivare gjort tillgängliga, om
1. 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,
2. omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt klarlagts, och
3. det inte finns anledning att anta att omsorgsmottagaren skulle ha
motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.
Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar en omsorgsgivare får
ta del av ospärrade personuppgifter om en omsorgsmottagare som
inte endast tillfälligt saknar förmåga att samtycka som andra omsorgsgivare gjort tillgängliga i ett system med sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Övervägandena finns i avsnitt 16.9.
Enligt första stycket får en omsorgsgivare ta del av uppgift om
vilka andra omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga enligt
2 kap. 3–5 §§, om omsorgsmottagaren inte endast tillfälligt saknar
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förmåga att lämna samtycke enligt 2 kap. 7 § första stycket 3. Uppgifterna kan ha gjorts tillgängliga genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation antingen enligt 2 kap. 3 och 4 §§ i de fall
patienten hade förmåga att ta ställning till om dessa skulle få göras
tillgängliga, eller enligt 2 kap. 5 § i de fall omsorgsmottagaren varaktigt inte hade sådan förmåga. Det ska noteras att ett normalt
utvecklat barn inte är en sådan omsorgsmottagare som inte endast
tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke.
En bedömning ska göras huruvida omsorgsmottagaren varaktigt
saknar förmåga att lämna det samtycke som i normalfallet krävs för
tillgång till uppgifter i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det är den omsorgsgivare som behöver ta del av uppgifter
hos en annan omsorgsgivare som ska göra denna bedömning. Bedömning av omsorgsmottagarens förmåga att samtycka har inte
någon räckvidd utanför den konkreta situationen då bedömningen
görs. Med hänsyn till hur omsorgsmottagarens hälsotillstånd och
allmänna tillstånd utvecklas eller förändras kan omsorgsmottagarens
förmåga variera över tid och även variera beroende på vilken fråga
som omsorgsmottagaren behöver ta ställning till.
I andra stycket regleras under vilka förutsättningar omsorgsgivaren även får behandla personuppgifter som gjorts tillgängliga av en
annan omsorgsgivare. En förutsättning som ska var uppfylld är att
omsorgsmottagarens inställning till behandlingen av personuppgifter så långt som möjligt har klarlagts och det inte finns anledning att
anta att omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen.
Denna bestämmelse tar särskilt sikte på de fall då omsorgsmottagaren tidigare haft förmåga att ta ställning till tillgängliggörande av
personuppgifter i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
(2 kap. 3 §) eller till samtyckesfrågan, men när en annan omsorgsgivare behöver omsorgsmottagarens uppgifter saknar förmåga att
lämna samtycke. Hur omfattande åtgärder omsorgsgivaren behöver
vidta för att klarlägga inställningen får avgöras av förhållandena i det
särskilda fallet. Den omsorgsgivare som önskar ta del av uppgifter i
ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska
således försöka utreda omsorgsmottagarens inställning i frågan.
Information från omsorgsmottagarens närstående eller andra personer som han eller hon har kontakt med kan då vara av betydelse,
liksom information från den omsorgsgivare som gjort uppgifterna
tillgängliga. Om omsorgsmottagaren på något sätt, t.ex. i ett tidigare
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skede när han eller hon hade förmåga att samtycka, har gett uttryck
för att han eller hon motsätter sig att andra omsorgsgivare tar del av
uppgifterna ska detta vara vägledande, i synnerhet om omsorgsmottagaren tidigare vägrat att lämna samtycke till den aktuella omsorgsgivarens tillgång till uppgifterna. Finns det däremot inget som
tyder på att omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen,
bör den kunna ske. Med att det inte finns anledning att anta menas
att det inte ska finnas konkreta omständigheter som visar att omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen.
Det är den omsorgsgivare som behöver ta del av uppgifter hos en
annan omsorgsgivare för att kunna tillhandahålla vård som ska göra
bedömningen av om omsorgsmottagaren har förmåga att ge sitt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller inte, respektive göra
bedömningen om uppgifterna kan antas ha betydelse för insatserna.
Det kan vara den eller de behöriga befattningshavarna hos omsorgsgivaren som ges denna åtkomst respektive får behandla uppgifterna.
Vem eller vilka som är behöriga befattningshavare bestäms av omsorgsgivaren.
En annan förutsättning som ska vara uppfylld för att en omsorgsgivare ska få tillgång till andra omsorgsgivares uppgifter är att det är
fråga om uppgifter som rör en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar eller är föremål för en utredning om att få sådana insatser från
omsorgsgivaren och uppgifterna kan antas ha betydelse för dessa
insatser. Se författningskommentaren till 2 kap. 7 § första stycket
beträffande innebörden av detta.
En omsorgsgivare får inte utan en vuxen omsorgsmottagares
samtycke bereda sig tillgång till vårdgivares uppgifter, se 2 kap. 7 och
11 §§.
Fara för patientens liv eller hälsa
10 § Om det finns spärrade uppgifter om en patient och det finns fara
för dennes liv eller det annars finns allvarlig risk för dennes hälsa, får
vårdgivaren, om patienten inte kan häva spärren enligt 3 § första
stycket, ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat uppgifterna. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer att de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som
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patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren begära hos den
vårdgivare som har spärrat uppgifterna att denne häver spärren.
Om det finns ospärrade uppgifter om en patient och det finns fara
för dennes liv eller det annars finns allvarlig risk för dennes hälsa, får
vårdgivaren, om patientens samtycke inte kan inhämtas enligt 6 §, ta
del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som har gjort uppgifterna
tillgängliga. Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer
att ospärrade uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga kan
antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver,
får vårdgivaren behandla de ospärrade uppgifterna.
Paragrafen överensstämmer i sak med 6 kap. 4 § patientdatalagen
och är avsedd att ha samma innebörd, se prop. 2007/08:126 s. 253 f.
för författningskommentaren till den bestämmelsen. Övervägandena finns i avsnitt 16.10.
Uttömmande reglering
11 § En vård- eller omsorgsgivare får inte behandla en annan vårdeller omsorgsgivares uppgifter om en patient eller omsorgsmottagare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation under andra
förutsättningar än dem som anges i 3–10 §§, även om patienten eller
omsorgsmottagaren uttryckligen samtycker till det.
Paragrafen motsvarar delvis 6 kap. 5 § patientdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.11.
Det är enligt paragrafen inte tillåtet för vare sig vårdgivare eller
omsorgsgivare att behandla uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation under andra förutsättningar än dem som anges i lagen, även
om patienten eller omsorgsmottagarens uttryckligen samtycker till
det. Paragrafen klargör att patienten eller omsorgsmottagaren inte
kan utvidga en vård- eller omsorgsgivares möjligheter till tillgång
utöver vad som följer av lagen.
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Personuppgiftsansvar vid sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation
12 § 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.
Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även sådan
behandling av personuppgifter som utförs när någon genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande i ett enskilt fall bereds tillgång till personuppgifter hos en annan vård- eller omsorgsgivare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar för övergripande frågor om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Paragrafen, som delvis motsvarar 2 kap. 6 § patientdatalagen, har
berörts i avsnitt 16.12.
Enligt första stycket är en vård- eller omsorgsgivare ansvarig för
den behandling av personuppgifter som vård- eller omsorgsgivaren
utför vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Regeln
innebär bl.a. att den vård- eller omsorgsgivare som gör en personuppgift tillgänglig för andra genom att uppgiften dokumenteras utan
att spärras har personuppgiftsansvaret för att det sker på ett lagligt
sätt. I ansvaret ingår att se till att patienten eller omsorgsmottagaren
får information om den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen och möjligheten att motsätta sig tillgängliggörande. Personuppgiftsansvaret omfattar även den fortsatta lagringen och tillgängliggörandet.
Av definitionen av begreppet vårdgivare i 1 kap. 1 § framgår, när
det gäller den hälso- och sjukvård som regionerna och kommunerna
ansvarar för, att med vårdgivare avses den juridiska personen som
sådan, dvs. regionen eller kommunen, inte den eller de myndigheter
inom regionen eller kommunen som ansvarar för eller utför hälsooch sjukvård. Enligt första stycket är det emellertid inte regionen
eller kommunen som är personuppgiftsansvarig. I stället är det den
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myndighet, nämnd, som behandlar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig.
Definitionen av omsorgsgivare i 1 kap. 1 § innebär på den offentliga sidan att med omsorgsgivare avses den myndighet som har
ansvar för eller utför insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Även inom den offentliga socialtjänsten är således
varje myndighet som behandlar personuppgifter personuppgiftsansvarig.
Definitionerna av vård- respektive omsorgsgivare i 1 kap. 1 §
innebär på den privata sidan att varje juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård respektive utför
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar är vårdrespektive omsorgsgivare. Inom den privata vården och omsorgen är
således varje juridisk person eller enskild näringsidkare som behandlar personuppgifter personuppgiftsansvarig.
Av andra stycket, som endast avser att utgöra ett förtydligande av
personuppgiftsansvaret enligt första stycket, framgår att personuppgiftsansvaret omfattar sådana åtgärder som utförs när någon genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande i ett enskilt fall
bereds tillgång till personuppgifter hos en annan vård- eller omsorgsgivare. Det kan handla om att via direktåtkomst söka bland och läsa
uppgifter i sådan vård- och omsorgsdokumentation som andra vårdoch omsorgsgivare gjort tillgängliga. Den myndighet, juridiska person
eller enskilda näringsidkare som använder sin direktåtkomst eller
möjlighet till annat elektroniskt utlämnande och bereder sig tillgång
till andra vård- och omsorgsgivares uppgifter för att söka efter och läsa
eller annars behandla personuppgifter är alltså personuppgiftsansvarig
för den behandling av personuppgifter som detta innebär.
I tredje stycket, som motsvaras av 6 kap. 6 § patientdatalagen, ges
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att vid behov närmare reglera personuppgiftsansvaret för övergripande frågor om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
Patientens och omsorgsmottagarens elektroniska tillgång
till dokumentation
13 § En vård- eller omsorgsgivare får medge en patient eller omsorgsmottagare tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådana uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren själv
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som får lämnas ut till honom eller henne och som en annan vård- eller
omsorgsgivare får ha tillgång till enligt 3 §. Patienten eller omsorgsmottagaren får också medges tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådan dokumentation som avses i 15 § första
stycket1.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om de krav på
säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst eller annat
elektroniskt utlämnande som avses i första stycket.
I 5 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355) finns det ytterligare bestämmelser om patientens tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till uppgifter hos vårdgivare om patienten själv.
Paragrafen motsvarar delvis 5 kap. 5 § patientdatalagen. Övervägandena finns avsnitt 16.13.
Av första stycket framgår att en omsorgsmottagare eller patient får
medges tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt
utlämnande, till sådana uppgifter om sig själv som får lämnas ut till
honom eller henne och som andra vård- och omsorgsgivare får ha
tillgång till genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
enligt 3 §, men inte enligt 5 § avseende uppgifter om varaktigt
beslutsoförmögna. Paragrafen innebär inget åliggande för en vårdeller omsorgsgivare att tillhandahålla sådan åtkomst utan endast en
möjlighet till detta. Paragrafen syftar till att vård- och omsorgsgivare
ska kunna ge en patient respektive omsorgsmottagare tillgång till sin
dokumentation. När det gäller innebörden av begreppet direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande hänvisas till kommentaren
till 2 kap. 2 § och avsnitt 12.3.2 och 16.3.2.
Det får förutsättas att den som begär och medges tillgång till sin
dokumentation också informeras om vart han eller hon kan vända
sig för att få hjälp att tyda dessa. Tillgången behöver inte innebära en
tillgång till samtliga uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren utan kan av vård- eller omsorgsgivaren begränsas till vissa uppgifter. Tillgången till personuppgifter får givetvis inte avse uppgifter
för vilka sekretess gäller i förhållande till patienten eller omsorgsmottagaren, se t.ex. 25 kap. 6 §, 26 kap. 2 § och 26 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Det framgår av att det i paragrafen före1

För den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.4 genomförs samtidigt bör hänvisningen
i stället avse 10 a § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
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skrivs att endast sådana uppgifter som får lämnas ut till patienten eller
omsorgsmottagaren får omfattas av tillgången. Eftersom direktåtkomst innebär att det inte sker någon sekretessprövning varje gång
någon tar del av uppgifter om sig själv, måste sekretessfrågan prövas i
samband med att vård- eller omsorgsgivaren ger patienten eller omsorgsmottagaren direktåtkomst. Även när det gäller tillgång genom
den form av annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst som
avses i bestämmelsen kan det vara så att någon sekretessprövning inte
sker varje gång någon tar del av uppgifter om sig själv, eftersom sådant
elektroniskt utlämnande kan utgöras av en elektronisk fråga-svarfunktion som för användaren är identisk med eller snarlik direktåtkomst, se avsnitt 12.3.2 och 16.3.2. Även gällande sådan elektronisk
tillgång måste därför sekretessfrågan prövas i samband med att vårdeller omsorgsgivaren ger patienten eller omsorgsmottagaren tillgång
Sekretessfrågan kan naturligtvis någon gång behöva omprövas efter
det att tillgång har medgetts. En sekretessprövning måste vidare
göras varje gång som nya uppgifter görs tillgängliga för patienten
eller omsorgsmottagaren. Patienten eller omsorgsmottagaren får
under samma förutsättningar som gäller för tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren själv, medges tillgång till logglistor
som avser elektronisk åtkomst till uppgifter om patienten/omsorgsmottagaren.
I andra stycket upplyses om att regleringen gällande krav på vilka
säkerhetsåtgärder som ska gälla vid tillgång genom direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande inte är uttömmande i lagen utan
kan bli kompletterad med föreskrifter på lägre nivå av regeringen,
eller den myndighet som regeringen bestämmer. Åtkomst genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande förutsätter att det
finns tillräckligt säkra tekniska lösningar för att säkerställa identifieringen av den som efterfrågar uppgifter. Det måste också finnas
tekniska lösningar att spärra uppgifter som inte får lämnas ut till en
patient eller omsorgsmottagare på grund av att sekretess gäller för
dem i förhållande till patienten eller omsorgsmottagaren. Det är
tänkt att det är Socialstyrelsen efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten som ska få meddela sådana föreskrifter.
Tredje stycket är endast en erinran om att det i patientdatalagen
finns ytterligare bestämmelser om patienters tillgång till uppgifter
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hos vårdgivare om patienten själv som gäller oavsett om vårdgivaren
deltar i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation eller inte.
Tilldelning av behörighet för intern elektronisk åtkomst och
kontroll av elektronisk åtkomst
14 § Omsorgsgivaren ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet till personalen i den egna organisationen för åtkomst till personuppgifter som hålls tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den behörige ska kunna
fullgöra sina arbetsuppgifter i fråga om insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar, administration av sådana insatser och
dokumentation som avses i 1 § andra stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
tilldelning av behörighet enligt första stycket.
I 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser om
vårdgivares behörighetstilldelning. Den bestämmelsen gäller även för
vårdgivares behörighetstilldelning avseende åtkomst till sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.
Paragrafen motsvarar delvis 4 kap. 2 § patientdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.14.
Enligt första stycket ska en omsorgsgivare bestämma villkor för
hur personalen i den egna organisationen ska tilldelas behörighet för
åtkomst till personuppgifter som hålls tillgängliga för andra vårdoch omsorgsgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det ingår därför i varje omsorgsgivares ansvar att pröva
sin personals behov av åtkomst till andra vård- och omsorgsgivares
uppgifter i den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen.
Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den
enskilde medarbetaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i fråga
om insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Utgångspunkten för tilldelning av behörighet för personalens elektroniska tillgång till uppgifter om omsorgsmottagare ska alltså begränsas till vad befattningshavaren behöver för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Detta gäller för den del av
befattningshavarens arbetsuppgifter som avser behandling av per782
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sonuppgifter för att ansvara för eller utföra insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar, samt administration eller
dokumentation av sådana insatser. En omsorgsgivare måste först
fastställa vilka behov som finns innan behörighetsrutinerna bestäms.
Bestämmelsen innebär att en omsorgsgivare ska göra aktiva och
individuella behörighetstilldelningar utifrån analyser av vilken närmare information olika personalkategorier och olika slags verksamheter behöver. Då villkoren för behörighetstilldelning bestäms måste
också riskanalyser göras. Särskilt viktigt är detta då det gäller tillgängligheten till skyddade personuppgifter och uppgifter om kända personer. En generös behörighetstilldelning innebär ofta en obefogad
spridning av personuppgifter. Det räcker således inte att i efterhand
kontrollera åtkomstlistor för att konstatera eventuella intrång. Vid
utformning av behörighetssystem måste de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter i artikel 5 i dataskyddsförordningen beaktas. I stora, brett tillgängliga system ska normalt olika
behörighetsnivåer för personalen finnas. Mer känsliga uppgifter får
inte vara lika enkelt åtkomlig för personalen som mindre känslig
information. Det ingår i varje omsorgsgivares ansvar att se till att alla
anställda får full information om behörighetsreglerna. Behörighetstilldelningen bör åtföljas av tekniska begränsningar så att den som inte
har behörighet att ha tillgång till vissa uppgifter inte heller har teknisk
möjlighet att komma åt dessa. Behörigheter måste också följas upp
och ändras efter hand som ändringar i befattningshavarens arbetsuppgifter ger anledning till det. En närmare reglering som tar sikte på
behörighetstilldelning kan finnas i författningar av lägre valör än lag,
se andra stycket.
I andra stycket upplyses om att regleringen gällande krav på tilldelning av behörighet för omsorgsgivare inte är uttömmande i lagen
utan kan bli kompletterad med föreskrifter på lägre nivå av regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer. Det är tänkt
att det är Socialstyrelsen efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten som ska få meddela sådana föreskrifter.
I tredje stycket anges att bestämmelsen om vårdgivares behörighetstilldelning i 4 kap. 2 § i patientdatalagen ska gälla även för vårdgivares behörighetstilldelning avseende åtkomst till sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation.
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Alternativ lagtext2
14 § I 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser
om vårdgivares behörighetstilldelning som gäller även för vårdgivares
behörighetstilldelning avseende åtkomst till sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. I 4 kap. 3 § patientdatalagen finns det bestämmelser om vårdgivares åtkomstkontroll som gäller även för vårdgivares
åtkomstkontroll avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
I 9 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten finns det bestämmelser om omsorgsgivares behörighetstilldelning. Den bestämmelsen gäller även för omsorgsgivares behörighetstilldelning avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, dock att behörigheten ska begränsas till vad som behövs
för att den behörige ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i fråga om
insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar, administration av sådana insatser och dokumentation som avses i 1 § andra
stycket. I 10 § lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns det bestämmelser om omsorgsgivares åtkomstkontroll som
gäller även för omsorgsgivares åtkomstkontroll avseende åtkomst till
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Paragrafen motsvarar delvis 4 kap. 2 och 3 §§ patientdatalagen.
Övervägandena finns i avsnitt 16.14.3 och 16.15.3.
I första stycket anges att bestämmelserna om vårdgivares
behörighetstilldelning och om vårdgivares åtkomstkontroll i 4 kap.
2 och 3 §§ ska gälla även för vårdgivares behörighetstilldelning och
åtkomstkontroll avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Av andra stycket framgår att bestämmelserna om behörighetstilldelning och om åtkomstkontroll i 9 och 10 §§ i SoLPUL ska gälla
även för omsorgsgivares behörighetstilldelning och åtkomstkontroll
avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
15 § Omsorgsgivaren ska se till att åtkomst till personuppgifter som
hålls tillgängliga för andra omsorgs- och vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation dokumenteras och kan kon2

Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
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trolleras. Omsorgsgivaren ska göra systematiska och återkommande
kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
dokumentation och kontroll enligt första stycket.
I 4 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser om
vårdgivares åtkomstkontroll. Den bestämmelsen gäller även för vårdgivares åtkomstkontroll avseende åtkomst till sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation.
Paragrafen motsvarar delvis 4 kap. 3 § patientdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.15
Av första stycket följer att en omsorgsgivare är skyldig att se till
att den egna personalens och andra vård- och omsorgsgivares elektroniska åtkomst till personuppgifter genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation dokumenteras och kan kontrolleras.
Omsorgsgivaren är även skyldig att göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna.
Åtkomstkontroller ska även göras för att säkerställa att användare
inte använder sina behörigheter på fel sätt genom att läsa, ändra eller
ta bort uppgifter som de inte ska behandla. Exempel på en felaktig
åtkomst kan vara att någon öppnar en journal trots att han eller hon
inte har med patienten att göra. För att vård- eller omsorgsgivaren
ska kunna kontrollera att behörigheterna används på ett korrekt sätt
måste åtkomsten till personuppgifter dokumenteras (loggas). Av
loggarna ska framgå användarens identitet och vid vilken tidpunkt
som åtgärderna vidtagits. Loggarna måste sparas en tid för att möjliggöra kontroll. Systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna behöver göras och antalet stickprovskontroller
ska vara proportionerliga i förhållande till antalet slagningar som
görs i systemet. Det räcker alltså inte att bara göra uppföljningskontroller i särskilda fall då misstanke kan finnas om obehörigt intrång.
Uppgiftskontroller ska göras systematiskt och fortlöpande oberoende av misstanke. Av 2 kap. 16 § framgår att en patient har rätt att
på begäran få information om vilken elektronisk åtkomst som har
förekommit till elektroniskt behandlade uppgifter om honom eller
henne. Lagen anger inte närmare hur åtkomstkontrollerna ska ske.
Sådana föreskrifter kan meddelas av regeringen eller på myndighetsnivå, se andra stycket.
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I andra stycket upplyses om att regleringen gällande krav på kontroll av åtkomst till personuppgifter för omsorgsgivare inte är uttömmande i lagen utan kan bli kompletterad med föreskrifter på lägre
nivå av regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Det är tänkt att Socialstyrelsen efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten ska meddela sådana föreskrifter på samma sätt som
Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter som gäller för sammanhållen journalföring (se 4 kap. 9 § HSLF-FS 2016:40).
I tredje stycket anges att bestämmelsen om vårdgivares åtkomstkontroll i 4 kap. 3 § i patientdatalagen ska gälla även för vårdgivares
åtkomstkontroll avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Alternativ lagtext3:
15 § –
Paragrafen utgår, se kommentaren till 2 kap. 14 §.
Information om den elektroniska åtkomst som förekommit
16 § Omsorgsgivaren ska på begäran av en omsorgsmottagare lämna
information om den åtkomst som förekommit till de personuppgifter om
omsorgsmottagaren som omsorgsgivaren håller tillgängliga för andra omsorgs- och vårdgivare genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
information enligt första stycket.
I 8 kap. 5 § (2008:355) patientdatalagen finns det bestämmelser om
motsvarande skyldighet för vårdgivare.
Paragrafen motsvarar delvis 8 kap. 5 § patientdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.17.
Av första stycket framgår att en patient eller omsorgsmottagare
har rätt att få information från omsorgsgivaren om vilken elektronisk åtkomst som förekommit till uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren i systemet med sammanhållen vård- och omsorgs3

Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
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dokumentation (logglistor). Paragrafen är tillämplig inom både den
allmänna och enskilda socialtjänsten. Skyldigheten att lämna information är mer långtgående än den skyldighet som den offentliga
socialtjänsten har enligt tryckfrihetsförordningen att lämna ut
allmänna handlingar och 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) att lämna uppgifter ur allmänna handlingar. Avsikten är
att informationen ska vara anpassad och klargörande för patienten
eller omsorgsmottagaren i syfte att han eller hon enkelt ska kunna
tillgodogöra sig den. Den information som lämnas måste alltså vara
begriplig och vägledande för patienten eller omsorgsmottagaren när
han eller hon själv ska bilda sig en uppfattning om huruvida åtkomsten varit befogad eller inte. Det bör t.ex. tydligt framgå när och
från vilken enhet en slagning har skett. Varje omsorgsgivare bör
kunna redovisa vilken åtkomst till den egna verksamhetens dokumentation som har förekommit från andra vård- och omsorgsgivare
och från enheter inom den egna organisationen. Även dessa andra
mottagande omsorgsgivare bör kunna redovisa när direktåtkomst
eller annan elektronisk åtkomst har använts. Det finns dock inte
något behov av att namnge omsorgspersonal eller att presentera
andra uppgifter som indirekt kan hänföras till en fysisk person, dvs.
det är tillräckligt att för detta ändamål ange från vilken avdelning,
enhet eller motsvarande som tillgången härrör. Sådana uppgifter bör
därför inte lämnas ut till omsorgsmottagaren. Det är omsorgsgivaren
som avgör i vilken utsträckning sådana uppgifter ska göras tillgängliga för omsorgsmottagarna. Hur informationen närmare ska utformas framgår dock inte av lagen. Den frågan har överlämnats till
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, se andra
stycket. Någon rätt för omsorgsmottagaren att överklaga ett beslut
med anledning av omsorgsmottagarens begäran om information
finns inte.
I andra stycket upplyses om att regleringen gällande krav på information inte är uttömmande i lagen utan kan bli kompletterad med
föreskrifter på lägre nivå av regeringen, eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Det är tänkt att det är Socialstyrelsen efter
samråd med Integritetsskyddsmyndigheten som ska få meddela
sådana föreskrifter.
Tredje stycket är endast en erinran om att det i 8 kap. 5 § patientdatalagen finns bestämmelser om skyldighet för vårdgivare att lämna
motsvarande information till patienter och omsorgsmottagare.
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Alternativ lagtext4:
16 § I 8 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser
om vårdgivares skyldighet att på begäran lämna information om den
direktåtkomst och elektroniska åtkomst till uppgifter om patienten som
förekommit som gäller även i fråga om åtkomst till sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
I 10 a § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten finns det bestämmelser om skyldighet för den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten att på begäran lämna information
om den elektroniska åtkomst till uppgifter om den registrerade som förekommit som gäller även i fråga om åtkomst till sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation.
Paragrafen motsvaras inom sammanhållen journalföring av 8 kap. 5 §
patientdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.17.3.
Bevarande och gallring
17 § När en handling är tillgänglig för flera vård- eller omsorgsgivare
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation gäller skyldigheten enligt 7 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), 23 c § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller 3 kap.
17 § patientdatalagen (2008:355) att bevara den bara den vård- eller
omsorgsgivare som ansvarar för den.
Om en handling är tillgänglig för en myndighet bara genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och myndigheten inte
ansvarar för den, får myndigheten gallra handlingen från sitt arkiv.
Paragrafen motsvarar delvis 6 kap. 8 § patientdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 16.18.
Grundregeln om bevarande och gallring av patientjournaler finns
i 3 kap. 17 § patientdatalagen. Där föreskrivs att en journalhandling
ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i
handlingen. I vissa fall får föreskrivas om längre bevarandetid. Inom
socialtjänsten gäller för enskild verksamhet att anteckningar och
andra uppgifter i en personakt som tillhör sådan sammanställning av
uppgifter som avses i SoLPUL ska bevaras och därefter gallras två år
4

Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
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efter det att sista anteckningen gjordes i akten (7 kap. 3 § SoL). Det
framgår av samma bestämmelse att uppgifter i en sammanställning
som avses i SoLPUL ska gallras två år efter det att de förhållanden
som uppgifterna avser har upphört. Bestämmelser med motsvarande
innebörd finns även i 23 c § LSS. När det gäller allmän verksamhet
finns ingen kortaste bevarandetid angiven utan det anges endast att
anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden
ska gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten
(12 kap. 1 § SoL och 21 c § LSS). För journalhandlingar och dokumentation som utgör allmänna handlingar gäller därutöver bl.a.
arkivlagen (1990:782).
Första stycket innebär att varje vård- och omsorgsgivare som
deltar i ett system med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ansvarar för bevarandet av de ospärrade uppgifter som vårdeller omsorgsgivaren själv gör tillgängliga i systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Sådant ansvar åvilar alltså
inte en vård- eller omsorgsgivare som endast har en potentiell tillgång till dessa uppgifter. Det innebär i princip att det är endast en,
inte flera, vård- eller omsorgsgivare som ansvarar för bevarandet och
arkivbildningen av journalhandlingar och annan dokumentation.
Detta gäller även om en vård- eller omsorgsgivare bereder sig tillgång
till uppgifter hos en annan vård- eller omsorgsgivare, så länge inte
uppgifterna ”tankas hem” och lagras av den förstnämnde vård- eller
omsorgsgivaren. En tanke med den sammanhållna vård- och omsorgsdokumentationen är dock att en vård- eller omsorgsgivare inte
ska behöva hämta och lagra en annan vård- eller omsorgsgivares
journalhandlingar och annan dokumentation. Dubbeldokumentation bör undvikas. Ibland lär det dock vara nödvändigt att göra detta
för att kunna tillgodose patientsäkerheten eller ge god omsorg. En
sådan åtgärd, att ”tanka hem” och lagra uppgifterna, innebär att vårdeller omsorgsgivaren framställer en ny handling som denne ansvarar
för, vilket dock inte regleras i lagen.
Bevarandet och hanteringen av den nya handlingen följer samma
regler som gäller för övriga journalhandlingar och annan dokumentation som har sitt ursprung i den egna verksamheten. Inom socialtjänstens område kan sådan dubbeldokumentation även vara nödvändig vid ärendehandläggning enligt socialtjänstlagen och LSS för
omsorgsgivare som ansvarar för, dvs. beslutar om, insatser. Detta
gäller exempelvis då dokumentation som gjorts tillgänglig genom
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sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation används som underlag för biståndshandläggares beslut i ärenden om insatser. Detta beror
på att det i annan lagstiftning finns krav på att en upptagning för
automatiserad behandling som en myndighet använder sig av för
handläggning av ett mål eller ärende ska tillföras handlingarna i målet
eller ärendet i läsbar form (4 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Det finns även krav på att en myndighet snarast ska dokumentera sådana uppgifter som myndigheten får på annat sätt än
genom en handling och som kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende
i 27 § förvaltningslagen (2017:900). Bestämmelsen om att en sådan
upptagning ska tillföras handlingarna i ärendet i läsbar form gäller
dock inte när insatsen utförs, eftersom det då inte är fråga om ärendehandläggning utan ett faktiskt handlande.
Enligt andra stycket får en myndighet gallra journalhandlingar,
dokumentation och andra handlingar som är tillgängliga för myndigheten endast genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Denna gallringsregel behövs bl.a. för att inte någon av de myndigheter
som deltar i en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ska
bli arkivansvarig för privata vård- eller omsorgsgivares journalhandlingar, dokumentation eller andra handlingar som myndigheten potentiellt sett har tillgång till, jfr 3 § första stycket arkivlagen.

3 kap. Kvalitetsuppföljning
Tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller bara för sådan kvalitetsuppföljning som innebär att personuppgifter samlas in från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga
delar även uppgifter om avlidna personer.
Paragrafen anger kapitlets materiella tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 17.1.
Bestämmelserna om kvalitetsuppföljning i 3 kap. gäller bara när
personuppgifter används. Definition av begreppet personuppgifter
finns i artikel 4 i dataskyddsförordningen. Av andra meningen följer
att uppgifter om avlidna personer jämställs med personuppgifter vid
tillämpningen av 3 kap. Det gäller dock bara tillämpliga delar av
3 kap. Bestämmelserna om patientens eller omsorgsmottagarens in790
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ställning till behandlingen och om information till denne ska givetvis
inte tillämpas när det gäller avlidna.
Bestämmelserna om kvalitetsuppföljning i 3 kap. gäller vidare
bara när kvalitetsuppföljningen innebär att personuppgifter, eller
uppgifter om avlidna personer, samlas in från andra vårdinstanser
eller omsorgsgivare. Sådan kvalitetsuppföljning som bara omfattar
vårdinstansens eller omsorgsgivarens egna personuppgifter, eller
personuppgifter som inte samlas in från andra vårdinstanser eller
omsorgsgivare, omfattas således inte av bestämmelserna i 3 kap.
Hur man i ett senare skede använder den information och kunskap som genererats vid kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. regleras
inte i 3 kap. om informationen inte längre innehåller personuppgifter eller uppgifter om avlidna personer. När kopplingen till personuppgifter tagits bort får informationen och kunskapen utan
hinder av 3 kap. användas exempelvis i preventiv vård och i den
individuella vården och omsorgen för att samköra data eller för att
med hjälp av AI-tekniker ta fram beslutsstöd.
Begreppen vårdinstans, omsorgsgivare och kvalitetsuppföljning
definieras i 1 kap. 1 §, se kommentaren till den paragrafen.
Beslut om kvalitetsuppföljning
2 § Behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning får genomföras bara om fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen har
beslutat om det. Av beslutet ska framgå
1. för vilka särskilda och berättigade ändamål som personuppgifterna ska behandlas,
2. vilken vårdinstans eller omsorgsgivare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen,
3. de kategorier av personer som behandlingen gäller,
4. de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
5. från vilka vårdinstanser och omsorgsgivare som personuppgifter
kommer att samlas in, och
6. 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.
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Bestämmelser om hur beslutet överklagas finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).
Paragrafen ställer krav på att fullmäktige ska fatta beslut med visst
innehåll för att behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning som avses i 3 kap. ska vara tillåten. Övervägandena finns i
avsnitt 14.6.4 och 17.3.
Av första stycket följer att insamling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning från andra vårdinstanser eller omsorgsgivare förutsätter ett beslut av fullmäktige i den region eller kommun som
ansvarar för den vård eller de insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar som ska följas upp. Av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter ska samlas in för
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Kravet enligt
dataskyddsförordningen på att fastställa ändamål utökas således
enligt paragrafen med ett krav på ett formellt beslut av fullmäktige
hos den ansvariga regionen eller kommunen.
Fullmäktige får besluta om kvalitetsuppföljning av hela den verksamhet inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänstens insatser
för äldre och personer med funktionsnedsättningar som regionen
eller kommunen ansvarar för, oavsett vem som utför verksamheten.
Beslut om kvalitetsuppföljning bör avse hela eller åtminstone
väsentliga delar av huvudmannens hälso- och sjukvårdsverksamhet
respektive av kommunens verksamhet med insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar.
Fullmäktige har stor frihet att avgöra vad kvalitetsuppföljningen
ska handla om. Beslutet ska dock innehålla det som räknas upp i
punkt 1–6. Det närmare innehållet och utformningen av beslutet ankommer på fullmäktige att besluta om. Tanken är inte att fullmäktige ska vara involverad i den faktiska behandlingen av personuppgifterna. Fullmäktiges beslut ger en ram för vad som får utföras.
Själva verkställigheten av beslutet om kvalitetsuppföljning kommer
att ske inom olika nämnder och hos olika tjänstemän, eller privata
utförare.
Fullmäktige ska beskriva de särskilda och berättigade ändamålen
för behandlingen i beslutet (punkt 1). Det ankommer följaktligen på
fullmäktige att närmare precisera dessa särskilda ändamål. Det är inte
tillräckligt att här ange ”kvalitetsuppföljning av regionens hälso- och
sjukvård” eller liknande, utan ändamålen ska vara just särskilt an-
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givna och ha en högre grad av precision. Tanken är att beslutet ska
beskriva i mera detalj vad som ska följas upp och i vilket eller vilka
avseenden. Jfr även artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen.
Fullmäktige ska i beslutet peka ut den vårdinstans eller omsorgsgivare (dvs. en myndighet/nämnd eller ett privat företag) som ska
vara personuppgiftsansvarig för behandlingen (punkt 2). Tanken är
alltså inte att fullmäktige ska vara involverad i den faktiska behandlingen av personuppgifterna. Det är den utpekade personuppgiftsansvarige, eller ett av denne anlitat personuppgiftsbiträde, som får
samla in personuppgifterna för kvalitetsuppföljningen. Bara en personuppgiftsansvarig får anges. Det är således inte tillåtet att besluta
om ett gemensamt personuppgiftsansvar.
Med formuleringen ”kategorier av personer” som behandlingen
gäller avses motsvarande som avses i dataskyddsförordningen
(punkt 3). Motsvarande krav gäller enligt artikel 30.1 c i dataskyddsförordningen som beskriver att kategorierna av registrerade ska
anges i den registerförteckning som ska föras av den personuppgiftsansvarige. Det handlar här om att kunna precisera de kategorier av
fysiska personer som berörs av kvalitetsuppföljningen, t.ex. de som
vårdats på visst sätt inom regionen eller kommunen. Någon större
detaljnivå än vad dataskyddsförordningen kräver avses inte.
Beslutet ska också ange de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller (punkt 4). Även här avses motsvarande som avses i
dataskyddsförordningen (jfr artikel 14.1 d, 15 respektive 30.1 c). Det
kan t.ex. röra sig om uppgifter om ålder, hälsotillstånd, diagnos eller
liknande.
I beslutet ska anges från vilka vårdinstanser och omsorgsgivare
som personuppgifterna kommer att samlas in (punkt 5). Detta innebär dock inte att de utpekade får en uppgiftsskyldighet. Om personuppgifter faktiskt kan samlas in från en vårdinstans eller omsorgsgivare, är alltså beroende av dennes vilja och möjlighet att medverka.
Personuppgifter får inte samlas in från någon annan vårdinstans eller
omsorgsgivare än de som anges i beslutet. Den utpekade personuppgiftsansvarige får dock även använda personuppgifter från den
egna verksamheten för kvalitetsuppföljningen.
Den lagringsperiod för personuppgifterna som anges i beslutet
måste vara klart avgränsad, t.ex. i månader eller år från insamlingen
eller till ett visst slutdatum. Om så inte kan ske, ska åtminstone
kriterierna för att fastställa denna bevarandeperiod anges i beslutet
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(punkt 6). Med det sistnämnda avses detsamma som enligt artikel
13.2 a och 14.2 a i dataskyddsförordningen. Lagen innehåller inte
någon reglering om kortaste eller längsta tillåtna bevarandetid utan
detta får ankomma på fullmäktige att besluta om. Fullmäktige har då
att beakta dataskyddsförordningens princip om lagringsminimering
(artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen) och ska göra en bedömning
av hur länge lagring av personuppgifterna behövs för den beslutade
kvalitetsuppföljningen. Det viktiga är att perioden är väl avgränsad
och proportionerlig utifrån det angivna ändamålet. Evig bevarandetid torde dock inte vara aktuellt, när det gäller kvalitetsuppföljning.
Tanken är inte att fullmäktige ska behöva fatta att nytt beslut om
kvalitetsuppföljning varje år avseende t.ex. en årligen återkommande
kvalitetsuppföljning som avser ett eller flera särskilda ändamål. Då
kan det vara tillräckligt att i beslutet uppskatta lagringstiden till
exempelvis tio år för de uppgifter som får samlas in vid årlig uppföljning under den kommande tioårsperioden.
Beslut om kvalitetsuppföljning enligt paragrafen får inte delegeras till nämnder eller, i nästa led, vidaredelegeras till tjänstemän
(jfr 5 kap. 2 § kommunallagen [2017:725]).
Fullmäktige har möjlighet att besluta om att ändra ett tidigare beslut om kvalitetsuppföljning, exempelvis genom att föreskriva nya
särskilda och berättigade ändamål för behandlingen eller att ändra den
period under vilken uppgifterna kommer att lagras. Dessutom kan
fullmäktige upphäva ett tidigare beslut, vilket för med sig att personuppgifterna inte längre får behandlas.
Av andra stycket framgår att personuppgifterna ska gallras när den
lagringsperiod som fullmäktige bestämt har löpt ut. Detta är den
enda särskilda gallringsbestämmelse som tagits in tas in i lagen. I övrigt gäller för myndigheter bestämmelserna i arkivlagen. Övervägandena om gallring finns i avsnitt 17.12.
Det ankommer på den myndighet som förvarar personuppgifterna, dvs. den personuppgiftsansvarige enligt fullmäktiges beslut,
att verkställa den föreskrivna gallringen (se 6 § arkivlagen).
Det är personuppgifterna som ska gallras senast när den angivna
perioden löper ut. Det innebär att alla uppgifter som kan användas
för att identifiera de registrerade ska utplånas så att uppgifterna är
fullt ut avidentifierade. Annars handlar det fortfarande om personuppgifter i dataskyddsförordningens mening.
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Av tredje stycket framgår att bestämmelserna i kommunallagen
om överklagande i form av laglighetsprövning ska tillämpas på beslut
om kvalitetsuppföljning. Också övriga bestämmelser i kommunallagen gäller i tillämpliga fall, exempelvis bestämmelser om hur fullmäktiges beslut ska offentliggöras. Regioner och kommuner bör
därutöver göra innehållet i beslutet om kvalitetsuppföljning känt på
lämpligt sätt, genom att exempelvis publicera information om det på
sin webbplats. Därutöver gäller krav på att lämna individuell information till de registrerade om behandlingen av personuppgifter samt
om möjligheten att motsätta sig behandlingen, se 3 kap. 6 §.
Ändamål
3 § Personuppgifter får behandlas för kvalitetsuppföljning enligt detta
kapitel.
Personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning enligt detta
kapitel får också behandlas för
1. den ansvariga regionens eller kommunens framställning av statistik, och
2. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av lag
eller förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning får inte
behandlas för några andra ändamål än de som anges i första och andra
stycket.
Paragrafen innehåller det primära ändamålet för behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning (första stycket) samt de
tillåtna sekundära ändamålen (andra stycket). Övervägandena finns
i avsnitt 17.4.
Av första stycket följer att personuppgifter får behandlas för kvalitetsuppföljning som beslutats enligt 3 kap. Det är det s.k. primära
övergripande ändamålet. Av beslutet om kvalitetsuppföljning enligt
3 kap. 2 § måste dock framgå de särskilda och berättigade ändamålen
med behandlingen, vilket alltså inte får vara detsamma som endast
det primära ändamålet ”kvalitetsuppföljning”.
Personuppgifterna får även behandlas för de sekundära ändamål
som räknas upp i paragrafens andra stycke. Bestämmelserna om

795

1062
Författningskommentar

SOU 2021:4

sekundära ändamål kompletterar de särskilda primära ändamål som
fullmäktige har beslutat om och kräver inget särskilt beslut utan
gäller därutöver.
Det ena sekundära ändamålet är den ansvariga regionens eller
kommunens framställning av statistik (punkt 1). Kvalitetsuppföljning innebär regelmässigt att statistiska metoder används, t.ex. för att
göra jämförelser. För en beskrivning av skillnaden mellan kvalitetsuppföljning och statistik, se avsnitt 17.2.2. Det är bara den ansvariga
regionens eller kommunens egen framställning av statistik som omfattas av det sekundära ändamålet. Personuppgifterna som behandlats
för kvalitetsuppföljning får därmed inte lämnas ut till någon utanför
regionen eller kommunen för framställning av statistik.
Det andra sekundära ändamålet är fullgörande av någon annan
uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning än den som anges
i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (punkt 2). Det kan t.ex.
gälla skyldigheter som följer av offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. I dessa fall har myndigheten som förvarar uppgifterna att göra en prövning av om uppgifterna omfattas av sekretess
eller kan lämnas ut. Se närmare om sekretess för uppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning i avsnitt 19.4.
Uppräkningen av ändamål i paragrafen är enligt tredje stycket
uttömmande. Patienten eller omsorgsmottagaren ska redan på förhand ha klart för sig för vilka ändamål personuppgifterna kan
komma att användas, och att dessa inte senare kommer att användas
för andra ändamål. Personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning, får inte behandlas för andra ändamål än de som anges i
andra stycket. Någon möjlighet att enligt artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen behandla personuppgifterna för ytterligare ändamål
finns alltså inte vid behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap.
En annan sak är att fullmäktige kan fatta ett nytt beslut om kvalitetsuppföljning som medför att de särskilda och berättigade ändamålen med kvalitetsuppföljningen ändras (jfr 3 kap. 2 § 1), om detta
är förenligt med dataskyddsförordningen. Då krävs dock att de
patienter och omsorgsmottagare som berörs på förhand informeras
om det nya ändamålet enligt artikel 14.4 i dataskyddsförordningen.
När eller om personuppgifterna väl har anonymiserats och inte
längre kan härledas till identifierbara fysiska personer, gäller inte
längre bestämmelserna i den föreslagna lagen eller i övrigt bestäm-
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melser om dataskydd. Anonymiserade uppgifter kan följaktligen
användas och lämnas ut, exempelvis för statistik och forskning.
Patientens eller omsorgsmottagarens inställning till
kvalitetsuppföljningen
4 § Personuppgifter får inte behandlas för kvalitetsuppföljning som
beslutats enligt denna lag, om patienten eller omsorgsmottagaren motsätter sig det.
Paragrafen fastslår att patienten eller omsorgsmottagaren har rätt att
motsätta sig att dennes personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.5.1.
Regleringen motsvarar det som kallas opt out och som gäller för
bl.a. kvalitetsregister och för tillgängliggörande av personuppgifter i
system med sammanhållen journalföring respektive sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation. Tanken är att förfarandet ska
motsvara tillämpningen av opt out i dessa andra regleringar.
Motsättandet kan ske skriftligen eller muntligen. Det uppställs
inga formkrav för hur motsättandet kan lämnas.
Patienten eller omsorgsmottagaren kan motsätta sig all behandling för kvalitetsuppföljning enligt lagen. Då får ingen behandling av
dennes personuppgifter ske för detta ändamål. Patienten eller omsorgsmottagaren kan även motsätta sig behandling av personuppgifter för en viss beslutad kvalitetsuppföljning, helt eller delvis. I sådana
fall får dennes personuppgifter inte behandlas för just den kvalitetsuppföljningen. Däremot får behandling ske för andra beslutade
kvalitetsuppföljningar. Med delvis menas t.ex. att motsättandet avser
personuppgifter från en viss vårdinstans eller omsorgsgivare.
Om patientens eller omsorgsmottagarens personuppgifter redan
har behandlats för kvalitetsuppföljning, måste den behandlingen
upphöra så snart det är praktiskt möjligt efter att personen har motsatt sig behandlingen. Ett sådant generellt motsättande kan lämpligen antecknas i den individuella dokumentationen om patienten
eller omsorgsmottagaren och i en region- eller kommungemensam
lista över personer som motsatt sig kvalitetsuppföljning.
I de fall den vårdinstans eller omsorgsgivare som tar emot ett
motsättande inte är personuppgiftsansvarig bör en underrättelse
genast ske till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgifts797

1064
Författningskommentar

SOU 2021:4

ansvarige bör därefter informera andra berörda vårdinstanser och
omsorgsgivare om vilka som motsatt sig kvalitetsuppföljningen, så
att deras personuppgifter inte lämnas ut.
En patient eller omsorgsmottagare som en gång motsatt sig kan
helt eller delvis ta tillbaka sitt motsättande (i praktiken lämna ett
samtycke), varefter personuppgifterna får behandlas för kvalitetsuppföljning enligt den föreslagna lagen. Återtagandet kan ske skriftligen eller muntligen.
5 § För en patient eller omsorgsmottagare som inte endast tillfälligt
saknar förmåga att ta ställning enligt 4 § får personuppgifter behandlas
för kvalitetsuppföljning, om
1. hans eller hennes inställning till sådan behandling så långt som
möjligt klarlagts, och
2 det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt
sig behandlingen.
Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar uppgifter om patienter och omsorgsmottagare med varaktigt nedsatt beslutsförmåga får
behandlas för kvalitetsuppföljning enligt lagen. Övervägandena
finns i avsnitt 17.5.2.
På motsvarande sätt som i fråga om kvalitetsregister och sammanhållen journalföring ankommer det på den som har hand om patienten
eller omsorgsmottagaren att bedöma om denne har förmåga att själv
ta ställning till medverkan vid den aktuella kvalitetsuppföljningen.
Personalen ska stötta patienten eller omsorgsmottagaren på ett sådant
sätt att denne i så stor utsträckning som möjligt kan hävda sin självbestämmanderätt. Om patienten eller omsorgsmottagaren bedöms
varaktigt inte själv kunna förstå vad saken gäller, gäller det att så långt
möjligt ta reda på vad som är känt om dennes inställning till behandlingen av personuppgifter. Personalen kan då behöva ta hjälp av
information från t.ex. anhöriga och andra närstående.
I vissa fall har patienter och omsorgsmottagare med varaktigt
nedsatt beslutsförmåga en legal ställföreträdare i form av en god man
eller förvaltare. Under förutsättningar att det ligger inom ramen för
uppdraget, ankommer det då på den gode mannen eller förvaltaren
att ta ställning till, och eventuellt motsätta sig, att patientens eller
omsorgsmottagarens personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning. En god man eller förvaltare vars uppdrag innefattar att sörja
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för den enskildes person torde i regel vara behörig att ta ställning till
om personuppgifterna får användas för kvalitetsuppföljning.
3 kap. innehåller inte några särskilda bestämmelser när det gäller
barn. Också personuppgifter som rör barn kan ingå i kvalitetsuppföljning. Det är i regel barnets vårdnadshavare som kan motsätta sig
att barnets personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning. I likhet med vad som gäller i övrigt inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten ska allt större hänsyn ska tas till barnets önskemål
utifrån barnets ålder och mognad. Det barn som uppnått tillräcklig
mognadsgrad och förstår vad saken gäller kan självt motsätta sig
behandlingen.
För närmare beskrivning om vad som gäller för personer som har
legala ställföreträdare samt vad som gäller för barn och deras
vårdnadshavare, se övervägandena i avsnitt 17.5.2 respektive 17.5.3.
Information
6 § Innan personuppgifter behandlas för kvalitetsuppföljning ska den
som är personuppgiftsansvarig se till att patienten eller omsorgsmottagaren, utöver den information som ska lämnas enligt annan författning eller EU:s dataskyddsförordning, 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.
Bestämmelsen innebär en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att lämna information om behandling av personuppgifter till
patienten eller omsorgsmottagaren. Överväganden om detta finns i
avsnitt 17.6.
För att patienter och omsorgsmottagare ska ha en faktisk möjlighet att motsätta sig behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning enligt lagen, måste de få information om behandlingen.
Artikel 12 i dataskyddsförordningen ställer krav på att klar och
tydlig information ska ges till den registrerade. Informationen ska
ges i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form
med användning av ett klart och tydligt språk. Detta gäller i synnerhet för information som är riktad till barn. Informationen ska
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tillhandahållas skriftligt eller i någon annan form, inbegripet, när så
är lämpligt, i elektronisk form. Informationen får lämnas på lämpligt
sätt. Det nu sagda gäller också information enligt paragrafen.
Förutom kraven som följer av dataskyddsförordningen, måste
den personuppgiftsansvarige säkerställa att patienter och omsorgsmottagare får information om att de när som helst kan motsätta sig
behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning. Informationen behöver bara lämnas en gång till patienten eller omsorgsmottagaren. Det är således inte nödvändigt att informera patienten
eller omsorgsmottagaren inför påbörjandet av varje beslutad kvalitetsuppföljning som ska omfatta dennes personuppgifter.
Det är viktigt att informationen, så långt det är möjligt, lämnas
innan behandlingen påbörjas. Det kan dock finnas vissa situationer
när det inte är möjligt, t.ex. för att en patient är medvetslös eller att
en omsorgsmottagare är alltför fysiskt eller psykiskt medtagen för
att kunna ta till sig information av detta slag.
Hur informationen ska lämnas bör, i likhet med vad som gäller
enligt patientdatalagen, överlåtas åt varje personuppgiftsansvarig att
bestämma. Det förutsätts att personuppgiftsansvariga tar fram rutiner
för att säkerställa att informationsskyldigheten kan fullgöras. Till
exempel kan man tänka sig att den ordning med informationsblad och
information på hemsidor och i väntrum, som i dag förekommer för
t.ex. kvalitetsregister, kan vara ett lämpligt sätt att informera även om
kvalitetsuppföljning. När det gäller patienter som inte förstår svenska
bör den personuppgiftsansvarige se till att informationen översätts
eller att det finns skriftlig information på andra språk. Den som inte
kan läsa kan få informationen uppläst för sig.
Kryptering
7 § Vid behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning ska
uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet 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.
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Paragrafen innehåller ett krav på att så långt det är möjligt använda
kryptering som en säkerhetsåtgärd när personuppgifter behandlas
för kvalitetsuppföljning enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.7.
Uppgifter om patientens eller omsorgsmottagarens identitet, dvs.
uppgifter om namn och personnummer, ska så långt det är möjligt
inte vara tillgängliga i klartext i samband med kvalitetsuppföljning.
Dessa uppgifter ska vara krypterade. Med kryptering i lagen avses ett
nationellt begrepp för alla former av kryptering och pseudonymisering enligt definitionen i dataskyddsförordningen, t.ex. kodnyckelförfaranden och envägskryptering.
Envägskryptering innebär att personnumret, ofta tillsammans
med en slumpmässigt vald teckensträng krypteras med hashfunktionen (en algoritm) till en teckensträng. Den teckensträngen kan
sedan inte utan mycket stora ansträngningar avkrypteras till personnumret. Om de utlämnande vårdinstanserna och omsorgsgivarna,
som har personnumren i klartext, krypterar personnumren med
samma metod före utlämnandet, kan den personuppgiftsansvariga
vårdinstansen eller omsorgsgivaren koppla uppgifter från flera håll
till en patient eller omsorgsmottagare utan att känna till dennes
personnummer.
Formuleringen ”så långt det är möjligt” syftar på situationer när
annan kryptering än envägskryptering används, t.ex. tvåvägskryptering eller något kodnyckelförfarande. Då kan man temporärt behöva avkryptera uppgifterna för att sammanföra eller lägga till uppgifter för individer.
Även när identitetsuppgifterna är krypterade är det i regel fråga
om behandling av personuppgifter.
När det finns kompletterande uppgifter som gör identifiering
möjlig, en s.k. kodnyckel, lär det bara vara ett mycket begränsat antal
personer som i arbetet behöver tillgång till de kompletterande uppgifterna. Endast så få personer som möjligt hos den personuppgiftsansvarige får tilldelas behörighet att ta del av kodnyckeln. Detta
framgår av andra stycket.
Bestämmelsen i paragrafen gäller alla personuppgiftsansvariga som
medverkar i kvalitetsuppföljning, dvs. inte bara den som utpekats som
personuppgiftsansvarig i beslutet om kvalitetsuppföljning. Även när
vårdinstanser och omsorgsgivare förbereder ett utlämnande för kvalitetsuppföljning ska således identitetsuppgifterna så långt det är möj-
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ligt vara krypterade. Av 1 kap. 2 § tredje stycket framgår att identitetsuppgifterna ska vara krypterade vid utlämnandet för kvalitetsuppföljning. Bara så få personer som möjligt hos den utlämnande
vårdinstansen eller omsorgsgivaren får tilldelas behörighet att ta del av
en eventuell kodnyckel.
Bestämmelsen om sekretess för chiffer och kod i 18 kap. 9 §
offentlighets- och sekretesslagen kan tillämpas på uppgifter som
lämnar eller kan bidra till upplysning om själva kodnyckeln. Det
innebär att sekretess gäller inom det allmänna för uppgifterna om
kodnyckeln, om det kan antas att syftet med metoden motverkas om
uppgiften röjs.
Tilldelning av behörighet för åtkomst
8 § Den personuppgiftsansvarige ska bestämma villkor för tilldelning
av behörighet för åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning och kompletterande uppgifter som gör identifiering möjlig. Sådan behörighet ska begränsas till så få personer som möjligt hos
den personuppgiftsansvarige och till vad som behövs för att den behörige
ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
tilldelning av behörighet enligt första stycket.
I 4 kap. 2 § i patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser
om vårdgivares behörighetstilldelning. Den bestämmelsen gäller även
för vårdgivares behörighetstilldelning avseende åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning och kompletterande
uppgifter som gör identifiering möjlig.
Bestämmelsen ställer krav på tilldelning av behörighet för åtkomst
till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning enligt
lagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.8.
Bestämmelserna i 4 kap. 2 § patientdatalagen (tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst) och 4 kap. 3 § (kontroll av elektronisk åtkomst) riktar sig till vårdgivare. Eftersom kvalitetsuppföljning använder begreppet vårdinstans, som har en annan betydelse
än vårdgivare, behövs denna särskilda bestämmelse som riktar sig till
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den personuppgiftsansvarige när det gäller tilldelning av behörighet
för elektronisk åtkomst och kontroll av sådan åtkomst.
Det torde endast vara ett mycket begränsat antal personer som i
sitt arbete behöver tillgång till de kompletterande uppgifterna som
gör identifiering möjlig. Paragrafen anger därför att så få personer
som möjligt hos den personuppgiftsansvarige får tilldelas behörighet
att ta del av de kompletterande uppgifterna när detta behövs i deras
arbete.
Personer som inte arbetar hos den personuppgiftsansvarige, exempelvis inhyrda konsulter eller personer hos personuppgiftsbiträden,
får inte tilldelas behörighet att ta del av sådana kompletterande uppgifter som för identifiering möjlig.
Alternativ lagtext5:
8 § I 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser
om vårdgivares behörighetstilldelning som gäller även för vårdinstansers behörighetstilldelning avseende åtkomst till personuppgifter som
behandlas för kvalitetsuppföljning och kompletterande uppgifter som
gör identifiering möjlig, dock att behörigheten ska begränsas till så få
personer som möjligt hos den personuppgiftsansvarige. I 4 kap. 3 §
patientdatalagen finns det bestämmelser om vårdgivares åtkomstkontroll som gäller även för vårdinstansers åtkomstkontroll avseende åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning och
kompletterande uppgifter som gör identifiering möjlig.
I 9 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten finns det bestämmelser om omsorgsgivares behörighetstilldelning som gäller även för omsorgsgivares behörighetstilldelning
avseende åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning och kompletterande uppgifter som gör identifiering möjlig, dock
att behörigheten ska begränsas till så få personer som möjligt hos den
personuppgiftsansvarige. I 10 § lagen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten finns det bestämmelser om omsorgsgivares åtkomstkontroll som gäller även för omsorgsgivares åtkomstkontroll avseende
åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning och
kompletterande uppgifter som gör identifiering möjlig.
Denna alternativa bestämmelse hänvisar till kraven på tilldelning av
behörighet och kontroll av åtkomst avseende personuppgifter som
55

Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
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behandlas för kvalitetsuppföljning enligt lagen. Övervägandena
finns i avsnitt 17.8.1.
I första stycket anges att bestämmelserna om vårdgivares behörighetstilldelning och åtkomstkontroll i 4 kap. 2 och 3 §§ patientdatalagen ska gälla även för vårdinstansers behörighetstilldelning
och åtkomstkontroll avseende åtkomst till personuppgifter som
behandlas för kvalitetsuppföljning. Behörigheten ska här dock
begränsas till så få personer som möjligt hos den personuppgiftsansvarige.
Av andra stycket framgår att bestämmelserna om behörighetstilldelning och om åtkomstkontroll i 9 och 10 §§ SoLPUL ska gälla
även för omsorgsgivares behörighetstilldelning och åtkomstkontroll
avseende åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning. Behörigheten ska här dock begränsas till så få personer
som möjligt hos den personuppgiftsansvarige.
Om den alternativa regleringen genomförs, kan bestämmelserna
om behörighetstilldelning och kontroll av åtkomst regleras i samma
paragraf. Det innebär att i sådana fall behövs inte en egen paragraf
som reglerar kontroll av åtkomst.
Kontroll av åtkomst
9 § Den personuppgiftsansvarige ska se till att åtkomst till personuppgifter som behandlas för kvalitetsuppföljning och kompletterande
uppgifter som gör identifiering möjlig dokumenteras och kan kontrolleras. Den personuppgiftsansvarige ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
dokumentation och kontroll enligt första stycket.
Paragrafen ställer krav på kontroll av åtkomst (s.k. loggkontroll).
Övervägandena finns i avsnitt 17.8.
Den personuppgiftsansvarige ska se till att åtkomst till de kompletterande uppgifterna och de personuppgifter som inte är föremål
för kryptering dokumenteras och kan kontrolleras. Detta bidrar till
att upprätthålla dataskyddsförordningens principer om uppgiftsminimering, integritet och konfidentialitet (jfr artikel 5 i data-
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skyddsförordningen). Det krävs att den personuppgiftsansvarige
gör systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna.
Av dokumentationen (loggarna) ska framgå användarens identitet och vid vilken tidpunkt som åtgärderna vidtagits. Loggarna
måste sparas en tid för att möjliggöra kontroll. Systematiska och
återkommande stickprovskontroller av loggarna behöver göras och
antalet stickprovskontroller ska vara proportionerliga i förhållande
till antalet slagningar som görs i systemet.
Alternativ lagtext6:
9§ –
Paragrafen utgår, se avsnitt 18.1.1 och författningskommentaren till
den alternativa lagtexten i 3 kap. 8 §.
Känsliga personuppgifter
10 § Personuppgifter om hälsa får behandlas för kvalitetsuppföljning
som beslutats enligt denna lag. Andra känsliga personuppgifter enligt
artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning får behandlas för kvalitetsuppföljning som beslutats enligt denna lag bara om regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i
EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt.
Paragrafen reglerar under vilka förutsättningar känsliga personuppgifter får behandlas för kvalitetsuppföljning enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.9.
Med känsliga personuppgifter avses detsamma som med uttrycket särskilda kategorier av personuppgifter i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen, dvs. personuppgifter som avslöjar ras eller
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska
uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk

6

Alternativ lagtext för den händelse utredningens lagförslag i avsnitt 1.3 genomförs samtidigt.
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person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons
sexualliv eller sexuella läggning.
En stor del av de personuppgifter som hämtas från andra vårdinstanser och omsorgsgivare för att behandlas för kvalitetsuppföljning
utgör sannolikt personuppgifter om hälsa i dataskyddsförordningens
mening. Därmed utgör de alltså känsliga personuppgifter. Paragrafen
ger lagstöd för att behandla känsliga personuppgifter om hälsa för
kvalitetsuppföljning.
I likhet med vad som gäller för kvalitetsregister, får behandling
av andra känsliga personuppgifter för kvalitetsuppföljning endast
ske om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i
enskilda fall medger det.
Uppgifter om lagöverträdelser
11 § Uppgifter om lagöverträdelser som avses i artikel 10 i EU:s
dataskyddsförordning får behandlas för kvalitetsuppföljning som beslutats enligt denna lag bara om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.
Paragrafen anger under vilka förutsättningar uppgifter om lagöverträdelser får behandlas för kvalitetsuppföljning. Övervägandena
finns i avsnitt 17.10.
Definitionen av vad som utgör uppgifter om lagöverträdelser är
den som framgår av artikel 10 i dataskyddsförordningen. Där anges
att behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål
och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder
enligt artikel 6.1 endast får utföras under kontroll av myndighet eller
då behandling är tillåten enligt EU-rätten eller medlemsstaternas
nationella rätt. Detta gäller där lämpliga säkerhetsåtgärder för de
registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av
en myndighet.
Det kan finnas situationer där man behöver behandla uppgifter
om lagöverträdelser inom ramen för kvalitetsuppföljning. Det kan
t.ex. handla om personer som vårdas enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård. Även i socialtjänstens verksamheter får uppgifter om lagöverträdelser i vissa fall behandlas (7 § 3 SoLPUL).
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I likhet med vad som gäller för kvalitetsregister får uppgifter om lagöverträdelser dock endast behandlas för kvalitetsuppföljning efter
beslut i enskilda fall av regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer.

4 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister inom
hälso- och sjukvården
4 kap. innehåller bestämmelserna i nuvarande 7 kap. patientdatalagen.
Någon saklig ändring är inte avsedd, förutom att samordningsnummer förs in i 4 kap. 9 § andra stycket som en kategori av personuppgifter som får behandlas, se övervägandena i avsnitt 15.1.4.
I prop. 2007/08:126 finns det författningskommentarer till bestämmelserna. Författningskommentarer till 4 kap. 3 § finns i
prop. 2013/14:202.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ gäller inte för personuppgifter som
behandlats i nationella och regionala kvalitetsregister före den 1 juli
2009.
3. Bestämmelsen i 2 kap. 2 § andra stycket ska inte tillämpas på försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begärt före den
1 januari 2019.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna berörs i kapitel 21.
Första punkten anger att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2022.
Andra punkten reglerar personuppgifter som behandlats i nationella och regionala kvalitetsregister före den 1 juli 2009. I dag regleras behandlingen av personuppgifter i nationella och regionala
kvalitetsregister i 7 kap. patientdatalagen. Patientdatalagen trädde i
kraft 2008. Innan dess reglerades kvalitetsregister av de allmänna
bestämmelserna i den då gällande personuppgiftslagen (1998:204).
I samband med att man införde en särreglering av kvalitetsregister
i patientdatalagen infördes strängare krav på bl.a. patientens rätt att
motsätta sig behandling och skyldigheten att lämna information.
Bestämmelserna om kvalitetsregister i 7 kap. patientdatalagen skulle
inte börja tillämpas förrän den 1 juli 2009 i fråga om nationella och
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regionala kvalitetsregister som börjat föras före patientdatalagens
ikraftträdande. Man införde dessutom en övergångsbestämmelse som
innebar att bestämmelserna om rätt att motsätta sig behandling av
personuppgifter i kvalitetsregister och om information om sådan
behandling inte skulle gälla beträffande sådana personuppgifter som
hade behandlats före ikraftträdandet den 1 juli 2009. Det innebar att
redan insamlade personuppgifter fick finnas kvar i kvalitetsregistren
och att nämnda information endast behövde lämnas beträffande framtida behandling av personuppgifter i registren.7
I punkten 2 har en likalydande övergångsbestämmelse tagits med.
Den har samma innebörd som motsvarande övergångsbestämmelse
till patientdatalagen.
Tredje punkten anger att bestämmelsen i 2 kap. 2 § andra stycket
inte ska tillämpas på försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begärt före den 1 januari 2019. Det motsvarar den
nuvarande övergångsbestämmelsen till införandet i patientdatalagen
av motsvarigheten till 2 kap. 2 § andra stycket.
23.1.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

4 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s
dataskyddsförordning.
Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den
lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.
I lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning finns ytterligare bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Paragrafen reglerar förhållandet mellan SoLPUL och annan personuppgiftslagstiftning. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.4.
Tredje stycket är nytt och upplyser om att det finns ytterligare
bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten i lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdoku7

Prop. 2007/08:126 s. 269.
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mentation och kvalitetsuppföljning. Bestämmelserna i den lagen
gäller dock endast för en viss avgränsad del av den verksamhet inom
socialtjänsten som faller inom SoLPUL:s tillämpningsområde (se
vidare om lagens tillämpningsområde i författningskommentaren till
2 kap. 1 §). Det finns en även upplysning i 1 kap. 2 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning om att den lagen kompletterar SoLPUL.
23.1.3

Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen
(2008:355)

1 kap
3 § I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.
Uttryck
Hälso- och sjukvård

Betydelse
Verksamhet som avses i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30),
tandvårdslagen (1985:125), lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen
(1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om
försäkringsmedicinska
utredningar, lagen (2019:1297) om
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt den upphävda lagen (1944:133) om
kastrering.

Journalhandling

Framställning i skrift eller bild
samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniskt
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hjälpmedel och som upprättas
eller inkommer i samband med
vården av en patient och som
innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden eller om
vidtagna eller planerade vårdåtgärder.
Patientjournal

En eller flera journalhandlingar
som rör samma patient.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och
kommun i fråga om sådan hälsooch sjukvård som myndigheten,
regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare)
samt annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård
(privat vårdgivare).

Paragrafen, som innehåller definitioner av vissa i patientdatalagen
centrala uttryck, har ändrats genom att definitionen av begreppet
sammanhållen journalföring tagits bort. Övervägandena finns i avsnitt 18.3
Bestämmelserna om sammanhållen journalföring (nuvarande
6 kap. PDL) flyttas från patientdatalagen och tas tillsammans med
bestämmelser om sammanhållen omsorgsdokumentation in i lagen
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Eftersom begreppet sammanhållen journalföring därför
inte längre kommer att användas i patientdatalagen tas definitionen
av begreppet bort från patientdatalagen.
4 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s
dataskyddsförordning, vid sådan behandling av personuppgifter
inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad
eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
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samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.
Vid behandling av personuppgifter som avses i första stycket
gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen.
I lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning finns ytterligare bestämmelser om vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.
Paragrafen reglerar förhållandet mellan patientdatalagen och annan
personuppgiftslagstiftning. Övervägandena finns i avsnitt 15.5.3.
Tredje stycket är nytt och upplyser om att det finns ytterligare
bestämmelser om vårdgivares och vårdinstansers behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården i lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Det finns en även upplysning i 1 kap. 2 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning om
att den lagen kompletterar patientdatalagen.

2 kap.
2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag
får utföras även om den enskilde motsätter sig den. Det gäller dock
inte i de fall som anges i 4 kap. 4 § eller om något annat framgår av
annan lag eller förordning.
Paragrafen innehåller bestämmelser om den enskildes inställning till
personuppgiftsbehandling. Övervägandena finns i avsnitt 18.3 och
18.4.
Paragrafen har ändrats endast på så sätt att hänvisningen till
6 kap. och 7 kap. 2 § tagits bort. Skälet till detta är att 6 kap. och
7 kap. 2 § upphävs och bestämmelser med motsvarande innebörd
införs i lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
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3 § Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna
lag får ändå ske, om den enskilde lämnat ett uttryckligt samtycke till
behandlingen. Det gäller dock inte om något annat framgår av annan
lag eller förordning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att en behandling av
personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag inte heller i
andra fall får utföras trots att den enskilde lämnat samtycke till
behandlingen.
Paragrafen innehåller bestämmelser om den enskildes inställning till
behandling av personuppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 18.3.
Paragrafen har ändrats endast på så sätt att hänvisningen till
6 kap. 5 § tagits bort. Skälet till detta är att till 6 kap. 5 § upphävs och
bestämmelser med motsvarande innebörd införs i lagen (0000:000)
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
4 § Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om
det behövs för
1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta
annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård
i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,
3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten
i verksamheten,
5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn
av verksamheten, eller
6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården.
I 4 kap. 5 och 6 §§ lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning finns särskilda bestämmelser om ändamålen med behandling av personuppgifter i nationella
och regionala kvalitetsregister.
Paragrafen reglerar ändamålen med behandling av personuppgifter.
Övervägandena finns i avsnitt 18.4.
Andra stycket har ändrats endast på så sätt att upplysningen om
att det i 7 kap. 4 och 5 §§ finns särskilda bestämmelser om ända-
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målen med behandling av personuppgifter i nationella och regionala
kvalitetsregister har ersatts med en hänvisning till 4 kap. 5 och 6 §§
lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Skälet till detta är att 7 kap. 4 och
5 §§ har upphävts och ersatts av 4 kap. 5 och 6 §§ i den nya lagen.
6 § En vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som vårdgivaren utför. I en region och en kommun
är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.
Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även sådan
behandling av personuppgifter som vårdgivaren, eller den myndighet
i en region eller en kommun som är personuppgiftsansvarig, utför när
vårdgivaren eller myndigheten genom direktåtkomst i ett enskilt fall
bereder sig tillgång till personuppgifter om en patient hos en annan
vårdgivare eller annan myndighet i samma region eller kommun.
I lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning finns särskilda bestämmelser om
personuppgiftsansvar.
Paragrafen reglerar vårdgivares personuppgiftsansvar. Övervägandena finns i avsnitt 18.3 och 18.4.
Paragrafen har ändrats endast på så sätt att hänvisningen till
6 kap. och 7 kap. ersatts med en hänvisning till lagen (0000:000) om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, eftersom 6 kap. och 7 kap. har upphävts och bestämmelser med motsvarande innebörd införts i denna lag.

3 kap.
1 § Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för
flera patienter.
I 2 kap. lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning finns bestämmelser om tillgång
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till andra
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vårdgivares uppgifter om patienter genom sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation enligt 1 kap. 1 § samma lag.
Paragrafen reglerar hur journalföring ska gå till inom hälso- och
sjukvården. Övervägandena finns i avsnitt 18.2.1. och 18.3
Paragrafens andra stycke har ändrats på så sätt att den i stället för
att upplysa om att det i 6 kap. finns bestämmelser om direktåtkomst
till andra vårdgivares uppgifter om patienter genom sammanhållen
journalföring anger att sådan åtkomst numera benämns sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och återfinns i lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Bestämmelsen har även ändrats genom att den nu anger att
sådan åtkomst kan ske även genom annat elektroniskt utlämnande
än direktåtkomst. För innebörden av annat elektroniskt utlämnande,
se kommentaren till 2 kap. 2 § lagen (0000:000) om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning och
avsnitt 16.3.2.

5 kap.
Direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande
4 § Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är
tillåten endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.
Om en region eller en kommun bedriver hälso- och sjukvård
genom flera myndigheter, får en sådan myndighet ha direktåtkomst
till personuppgifter som behandlas av någon annan sådan myndighet
i samma region eller kommun.
Ytterligare bestämmelser om direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande finns i 5 § och i 2 kap. och 4 kap. 11 § lagen
(0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning.
Paragrafen reglerar när direktåtkomst är tillåtet inom hälso- och
sjukvården. Övervägandena finns i avsnitt 18.3 och 18.4.
Tredje stycket har ändrats på så sätt att hänvisningen till 6 kap. och
7 kap. 9 § ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser
i lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning eftersom 6 kap. och 7 kap. har upp814
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hävts och bestämmelser med motsvarande innebörd införts i denna
lag. Eftersom denna lag även innehåller bestämmelser om utlämnande genom annat elektronisk utlämnande än direktåtkomst,
ändras stycket även så att detta framgår. För innebörden av annat
elektroniskt utlämnande, se kommentaren till 2 kap. 2 § lagen
(0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning och avsnitt 16.3.2.
5 § En vårdgivare får medge en enskild tillgång genom direktåtkomst
eller annat elektroniskt utlämnande till sådana uppgifter om den
enskilde själv som får lämnas ut till honom eller henne och som
behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.
Den enskilde får under samma förutsättningar medges tillgång genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla
vid sådan direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande som
avses i första stycket.
Paragrafen reglerar enskildas möjlighet till direktåtkomst till uppgifter om sig. Övervägandena finns i avsnitt 18.2.2.
Första stycket har ändrats så att det framgår att vårdgivare kan
medge en enskild tillgång även genom annat elektroniskt utlämnande
än direktåtkomst. För innebörden av annat elektroniskt utlämnande,
se kommentaren till 2 kap. 2 § lagen (0000:000) om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning och avsnitt 16.3.2. Ändringen har gjorts för att det ska vara tydligt för
vårdgivarna att de kan använda samma tekniska lösning för patienters tillgång till uppgifter om sig själva enligt 5 kap. 5 § patientdatalagen som för de nya bestämmelserna om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Av samma skäl har bemyndigandet för
regeringen i andra stycket kompletterats så att det även omfattar
föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan
annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst som avses i första
stycket.
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8 kap.
6 § Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt
denna lag lämna information till den registrerade om
1. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
3. rätten enligt 4 kap. 4 § att i vissa fall begära att uppgifter
spärras,
4. rätten enligt 5 § att få information om den åtkomst som förekommit,
5. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och
7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag, och
6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst, utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling och
annat elektroniskt utlämnande.
I 2 kap. 3 §, 3 kap. 6 § och 4 kap. 4 § lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning
finns ytterligare bestämmelser om vilken information som ska lämnas i vissa fall.
Paragrafen reglerar information som den personuppgiftsansvarige
ska lämna till den registrerade. Övervägandena finns i avsnitt 18.2.3,
18.3, 18.4 och 18.5.
Sjätte punkten i första stycket har kompletterats så att den registrerade ska få information även om vad som gäller i fråga om annat
elektroniskt utlämnande. För innebörden av annat elektroniskt
utlämnande, se kommentaren till 2 kap. 2 § lagen (0000:000) om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning och avsnitt 16.3.2.
Andra stycket har ändrats så att upplysningen om att det i
6 kap. 2 § och 7 kap. 3 § finns ytterligare bestämmelser om vilken
information som ska lämnas i vissa fall har ersatts med en hänvisning
till 2 kap. 3 § och 4 kap. 4 § lagen (0000:000) om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. En hänvisning till 3 kap. 6 § samma lag har också lagts till, eftersom det i

816

1083
SOU 2021:4

Författningskommentar

denna bestämmelse finns ytterligare bestämmelser om vilken information som ska lämnas i vissa fall beträffande kvalitetsuppföljning.
Andra rättigheter
7 § I denna lag finns föreskrifter om andra rättigheter för den
enskilde i 3 kap. 8 § och 4 kap. 4 §. Sådana föreskrifter finns även i
2 kap. 3 §, 3 kap. 4 och 6 §§ och 4 kap. 2 och 4 §§ lagen (0000:000) om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Paragrafen anger var det finns bestämmelser om andra rättigheter för
den enskilde. Övervägandena finns i avsnitt 18.3, 18.4 och 18.5.
Paragrafen har ändrats så att upplysningen om att det i 6 kap. 2 §
och 7 kap. 2 och 3 §§ finns föreskrifter om andra rättigheter för den
enskilde har ersatts med en hänvisning till 2 kap. 2 §, och 4 kap. 2
och 3 §§ lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. En hänvisning till 3 kap. 4 och
6 §§ samma lag har också lagts till, eftersom det i denna bestämmelse
beträffande kvalitetsuppföljning finns ytterligare bestämmelser andra
rättigheter för den enskilde.
23.1.4

Förslaget till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

25 kap.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
2 § Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet
som avses i 1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden
som gjorts tillgänglig genom direktåtkomst av en annan vårdgivare
eller en omsorgsgivare enligt 2 kap. lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, om
förutsättningar enligt 2 kap. 6, 8 eller 10 § samma lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda.
Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt nämnda
bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart att
817
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uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men.
Andra stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller
26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Paragrafen som reglerar sekretess hos hälso- och sjukvårdsmyndighet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden har ändrats
liksom rubriken närmast före paragrafen. Övervägandena finns i
avsnitt 19.3.
Paragrafens första stycke har ändrats med anledning av införandet
av den nya lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Ändringen innebär att
sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som
avses i 25 kap. 1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden
som gjorts tillgänglig genom direktåtkomst av en annan vårdgivare
eller en omsorgsgivare enligt 2 kap. lagen om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, om förutsättningar enligt 2 kap. 6, 8 eller 10 § samma lag för att myndigheten ska
få behandla uppgiften inte är uppfyllda. Bestämmelserna om sammanhållen journalföring i 6 kap. patientdatalagen har förts in i lagen
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, se vidare kapitel 15. Sekretess gäller för uppgift som
gjorts tillgänglig genom direktåtkomst av en annan vårdgivare eller
en omsorgsgivare. Med direktåtkomst avses här en typ av elektroniskt utlämnande som innebär att den mottagande vårdgivaren har
direkt tillgång till den utlämnande vård- eller omsorgsgivarens uppgifter och på egen hand kan genomföra sökningar efter uppgifter,
men utan att kunna påverka innehållet i den utlämnande vård- eller
omsorgsgivarems uppgiftssamlingar. Direktåtkomst innebär också
att den utlämnande vård- eller omsorgsgivaren inte har någon kontroll över vilka uppgifter som den mottagande vårdgivaren vid ett
visst söktillfälle tar del av. För att ett elektroniskt utlämnande ska
anses utgöra direktåtkomst krävs det att mottagaren har teknisk tillgång till uppgiften på ett sådant sätt som krävs för att en upptagning
ska anses förvarad hos mottagaren enligt 2 kap. 6 § första stycket
tryckfrihetsförordningen.
Med vårdgivare avses i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning en statlig myndighet,
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region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som
bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare). Med annan vårdgivare i första stycket lär avses en annan region eller kommun än den
som myndigheten som fått direktåtkomst tillhör.
Med omsorgsgivare avses detsamma som enligt lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, dvs. 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). Se vidare om definitionen av
omsorgsgivare i författningskommentaren till 1 kap. 1 § lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Den absoluta sekretessen gäller bara om förutsättningarna för att
myndigheten ska få behandla uppgiften enligt 2 kap. 6, 8 eller 10 §
lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning inte är uppfyllda, se författningskommentarerna
till dessa paragrafer. Om de villkor för behandling av uppgifter som
uppställs i de angivna paragraferna inte är uppfyllda, gäller alltså
absolut sekretess för uppgifterna, vilket innebär att den myndighet
som har fått en begäran om att lämna ut uppgifterna kan avslå den
utan att behöva ta del av uppgifterna. Om en sökning i systemet med
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation visar att det finns
ospärrade uppgifter om den person som begäran avser, men den
myndighet som fått begäran saknar befogenhet att ta del av uppgifterna enligt 2 kap. 6, 8 eller 10 § lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, omfattas uppgifterna av absolut sekretess. Myndigheten behöver då inte ta del av
uppgifterna för att pröva sekretessfrågan. Visar sökningen att det
inte finns ospärrade uppgifter om personen kan begäran avslås med
hänvisning till att begärda uppgifter inte förvaras hos myndigheten.
Är de förutsättningar som anges i 2 kap. 6, 8 eller 10 § lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning uppfyllda och har myndigheten därmed befogenhet att ta
del av uppgiften, gäller i stället enligt andra stycket sekretess med ett
omvänt skaderekvisit, dvs. sekretess gäller om det inte står klart att
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uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men.
Övriga stycken är oförändrade.
11 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,
2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en region till en annan sådan myndighet i samma region,
3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller
26 kap. 1 § eller till en enskild vård- eller omsorgsgivare enligt det som
föreskrivs i 2 kap. lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning,
4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning,
5. för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. lagen om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning,
6. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 §
inom en kommun eller en region till annan sådan myndighet för
forskning eller framställning av statistik eller för administration på
verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller
7. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen (2004:168),
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med
stöd av den lagen, eller
– 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
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Paragrafen som innehåller sekretessbrytande bestämmelser på hälsooch sjukvårdens område har ändrats till följd av införandet av lagen
(0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning. Övervägandena finns i avsnitt 19.1.
Tredje punkten har ändrats så att hälso- och sjukvårdssekretessen
enligt 25 kap. 1 § inte hindrar att uppgift lämnas till en myndighet
som bedriver verksamhet som avses i 25 kap. 1 § eller 26 kap. 1 §
eller till en enskild vård- eller omsorgsgivare enligt det som föreskrivs i 2 kap. lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Bestämmelsen bryter alltså sekretess för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden hos myndighet som bedriver hälso- och sjukvård eller
annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse
och åtgärder mot smittsamma sjukdomar. Bestämmelsen gäller
också för företag där kommuner eller regioner har ett bestämmande
inflytande (2 kap. 3 §).
Uppgiften kan med stöd av bestämmelsen lämnas till en vårdeller omsorgsgivare som är en myndighet, eller till en enskild vårdeller omsorgsgivare, bara det sker enligt vad som föreskrivs i 2 kap.
lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Med vårdgivare avses i lagen om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning en statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för
(offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).
Med omsorgsgivare avses enligt samma lag 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). Se vidare om definitionen av vårdgivare respektive omsorgsgivare i författningskommentaren till 1 kap. 1 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Bestämmelsen gäller vid utlämnande till en offentlig eller privat
vård- eller omsorgsgivare enligt det som föreskrivs i 2 kap. lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Enligt dessa föreskrifter är det tillåtet att göra ett utlämnande
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genom direktåtkomst eller genom annat elektroniskt utlämnande.
Den enskilde har rätt att motsätta sig att uppgifterna görs tillgängliga
för andra vård- och omsorgsgivare och ska informeras om den rätten.
Har den enskilde motsatt sig eller har denne inte informerats, sker
utlämnandet inte enligt vad som föreskrivits.
Fjärde punkten har ändrats på så sätt att hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § inte hindrar att uppgift lämnas till ett
nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Bestämmelserna om nationella och regionala kvalitetsregister i
7 kap. patientdatalagen har lyfts över i sin helhet till lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Den sekretessbrytande bestämmelsen har därför ändrats på så
sätt att hänvisning i stället sker till bestämmelserna om nationella
och regionala kvalitetsregister i lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Enligt femte punkten, som är ny, hindrar hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § inte att uppgift lämnas för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Med kvalitetsuppföljning avses enligt lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning uppföljning av kvaliteten
på hälso- och sjukvård som en huvudman ansvarar för enligt hälsooch sjukvårdslagen och insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar som en kommun eller en region ansvarar för
enligt socialtjänstlagen och LSS. Se vidare om definitionen av kvalitetsuppföljning i författningskommentaren till 1 kap. 1 § lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Den sekretessbrytande bestämmelsen är tillämplig endast när de
särskilda förutsättningarna för behandling av personuppgifter för
kvalitetsuppföljning i 3 kap. lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning är uppfyllda. Behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning får t.ex bara genomföras om fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen har
beslutat om det (se vidare i författningskommentaren till 3 kap. 2 §
lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning). Är dessa villkor inte uppfyllda, gäller inte den
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sekretessbrytande regeln, och en sedvanlig sekretessprövning ska
utföras för att uppgift ska kunna lämnas ut.
Punkterna sex och sju har ändrats endast på så sätt att numreringen
har justerats.

26 kap.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
1 a § Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som
avses i 1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som gjorts
tillgänglig genom direktåtkomst av en annan omsorgsgivare eller en
vårdgivare enligt 2 kap. lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, om förutsättningar
enligt 2 kap. 7 eller 9 § samma lag för att myndigheten ska få behandla
uppgiften inte är uppfyllda.
Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda
eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt nämnda bestämmelser
tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detta
gäller dock inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Paragrafen är ny och finns under en ny rubrik. Övervägandena finns
i avsnitt 19.2.
Första stycket innebär att absolut sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 26 kap. 1 § för uppgift
om en enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig genom
direktåtkomst av en annan omsorgsgivare eller en vårdgivare enligt
2 kap. lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning, om förutsättningar enligt 2 kap. 7 eller 9 §
samma lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är
uppfyllda.
Sekretessen gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet
som avses i 26 kap. 1 §, dvs. verksamhet inom socialtjänst och därmed jämställd verksamhet. Med socialtjänst förstås här verksamhet
enligt lagstiftningen om socialtjänst, verksamhet enligt den särskilda
lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke
och verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd
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eller av Statens institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas också
verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av
socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet
och verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. Med socialtjänst
jämställs ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,
ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, ärenden hos
patientnämnd om allmän omvårdnad och verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med
myndighet jämställs s.k. kommunala företag (2 kap. 3 §).
I bestämmelsen anges inget skaderekvisit, vilket innebär att sekretessen är absolut. Är rekvisiten i bestämmelsen uppfyllda, ska
uppgiften inte lämnas ut.
Bestämmelsen omfattar alla slags uppgifter som kan förknippas
med en viss person, dvs. inte bara exempelvis uppgifter om familjeförhållanden, ekonomiska förhållanden eller hälsotillstånd utan även
uppgift om exempelvis namn och adress.
Sekretess gäller för uppgift som gjorts tillgänglig genom direktåtkomst av en annan omsorgsgivare eller en vårdgivare. Med direktåtkomst avses i bestämmelsen en typ av elektroniskt utlämnande
som innebär att den mottagande omsorgsgivaren har direkt tillgång
till den utlämnande vård- eller omsorgsgivarens uppgifter och på
egen hand kan genomföra sökningar efter uppgifter, dock utan att
kunna påverka innehållet i den utlämnande vård- eller omsorgsgivarens uppgiftssamlingar. Direktåtkomst innebär också att den utlämnande vård- eller omsorgsgivaren inte har någon kontroll över vilka
uppgifter som den mottagande omsorgsgivaren vid ett visst söktillfälle tar del av. För att ett elektroniskt utlämnande ska anses
utgöra direktåtkomst krävs det att mottagaren har teknisk tillgång
till uppgiften på ett sådant sätt som krävs för att en upptagning ska
anses förvarad hos mottagaren enligt 2 kap. 6 § första stycket tryckfrihetsförordningen.
Med omsorgsgivare avses detsamma som enligt lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, dvs. 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). Med vårdgivare avses också
detsamma som enligt den nämnda lagen, dvs. statlig myndighet,
region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myn-
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digheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som
bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare). Se vidare om definitionen av vårdgivare respektive omsorgsgivare i kommentaren till
1 kap. 1 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning.
Den absoluta sekretessen gäller endast om förutsättningarna för
att myndigheten ska få behandla uppgiften enligt 2 kap. 7 eller 9 §
lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning inte är uppfyllda. I 2 kap. 7 § i lagen uppställs vissa
krav som ska vara uppfyllda för att en omsorgsgivare ska få tillgång till
uppgifter som andra vård- eller omsorgsgivare gjort tillgängliga
genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Som huvudregel krävs att uppgifterna rör en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättningar
eller är föremål för en utredning om att få sådana insatser från omsorgsgivaren, uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens
insatser och att omsorgsmottagaren samtycker till det. För omsorgsmottagare som är barn som inte själva kan samtycka gäller särskilda
regler. I 2 kap. 9 § samma lag anges vilka villkor som ska vara
uppfyllda för att en omsorgsgivare ska få behandla uppgifter som en
annan omsorgsgivare gjort tillgängliga genom sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation i de fall omsorgsmottagaren inte själv
kan lämna samtycke. Om de villkor för behandling av uppgifter som
uppställs i de angivna paragraferna inte är uppfyllda, gäller alltså
absolut sekretess för uppgifterna.
En ospärrad uppgift som en offentlig eller privat vård- eller omsorgsgivare gjort tillgänglig genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation anses som huvudregel som en förvarad och inkommen
allmän handling hos varje annan offentlig vård- och omsorgsgivare
som är ansluten till systemet, i de fall systemet bygger på direktåtkomst. Uppgifter i handlingar som görs tillgängliga genom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation blir därför vid tillgängliggörandet genom direktåtkomst inkomna allmänna handlingar hos alla
offentliga omsorgsgivare (och även offentliga vårdgivare) som
tekniskt kan bereda sig tillgång till uppgifterna. Bestämmelsen om
absolut sekretess i dessa fall innebär emellertid att en omsorgsgivare,
som inte uppfyller de villkor som anges i 2 kap. 7 eller 9 § lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsupp-
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följning, inte behöver ta del av sådana uppgifter för att kunna avslå
en begäran om att uppgifterna ska lämnas ut. Om en sökning i
systemet med sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation visar
att det finns ospärrade uppgifter om den person som begäran om
utlämnande avser, men den myndighet som fått begäran saknar
befogenhet att ta del av uppgifterna enligt 2 kap. 7 eller 9 § lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning, omfattas uppgifterna av absolut sekretess och begäran
ska därför avslås. Visar sökningen att det inte finns ospärrade uppgifter om personen kan begäran avslås med hänvisning till att
begärda uppgifter inte förvaras hos myndigheten.
Om förutsättningarna som anges i 2 kap. 7 eller 9 § lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning är uppfyllda, eller myndigheten har behandlat uppgiften
enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller enligt andra stycket sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller
i sådana fall, på samma sätt som enligt 26 kap. 1 §, med ett omvänt
skaderekvisit. Det innebär att det finns en presumtion för att sekretess gäller för uppgiften. Uppgifter om enskilda inom socialtjänsten är ofta av särskilt känslig karaktär, och redan uppgiften om att
den enskilde förekommer i ett ärende hos socialtjänsten uppfattas av
många som känslig. En utlämnandeprövning kommer således i de
allra flesta fall att leda till att en sådan uppgift inte kan lämnas ut.
Av tredje stycket framgår att sekretessen enligt andra stycket inte
gäller om annat följer av bestämmelserna om särskild anmälningssekretess i 26 kap. 5 och 6 §§, som båda innebär en svagare sekretess.
Undantag från sekretess enligt andra stycket gäller också för vissa
beslut som anges i 26 kap. 7 §. Bestämmelserna i 26 kap. 5, 6 eller
7 §§ ska alltså i förekommande fall tillämpas i stället för bestämmelsen i andra stycket.
I fjärde stycket anges den längsta tid, 70 år, som sekretessen kan
gälla för uppgifter som finns i en allmän handling. Hur startpunkten
för sekretesstiden beräknas framgår av 7 kap. 5 §.
9 c § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en
myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller 25 kap. 1 §
eller till en enskild omsorgs- eller vårdgivare enligt vad som föreskrivs
om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i 2 kap. lagen
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(0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning.
Paragrafen, som är ny, innehåller en sekretessbrytande bestämmelse
som i vissa fall bryter socialtjänstsekretessen för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden. Övervägandena finns i avsnitt 19.1.
Av bestämmelsen framgår att socialtjänstsekretessen enligt
26 kap. 1 § inte hindrar att uppgift lämnas till en vård- eller omsorgsgivare som är en myndighet eller till en enskild vård- eller omsorgsgivare enligt vad som föreskrivs i 2 kap. lagen om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Med vård- respektive omsorgsgivare avses det som definieras i
1 kap. 1 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning. Med vårdgivare avses således statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård
som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare
som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare). Definitionen
motsvarar den som finns i patientdatalagen. Omsorgsgivare definieras som 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). Se vidare om definitionen av
vårdgivare respektive omsorgsgivare i författningskommentaren till
1 kap. 1 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning.
Av bestämmelsen framgår att socialtjänstsekretessen enligt
26 kap. 1 § inte hindrar att uppgift lämnas till en offentlig eller privat
vård- eller omsorgsgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i 2 kap. lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Den lagens tillämpningsområde är avgränsat till vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen och omsorgsgivares
behandling av personuppgifter enligt SoLPUL för dokumentation
enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen avseende insatser för äldre eller
personer med funktionsnedsättningar enligt 1 kap. 1 § eller dokumentation enligt 21 a § LSS. Se vidare om lagens tillämpningsområde
i författningskommentaren till 2 kap. 1 § lagen om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.

827

1094
Författningskommentar

SOU 2021:4

Bestämmelsen gäller vid utlämnande till en offentlig eller privat
vård- eller omsorgsgivare enligt det som föreskrivs i 2 kap. lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Enligt dessa föreskrifter är det tillåtet att göra ett utlämnande genom direktåtkomst eller genom annat elektroniskt utlämnande. Den enskilde har rätt att motsätta sig att uppgifterna görs
tillgängliga för andra vård- och omsorgsgivare och ska informeras
om den rätten. Har den enskilde motsatt sig eller har denne inte
informerats, sker utlämnandet inte enligt vad som föreskrivits.
9 d § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap. lagen (0000:000) om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Paragrafen, som är ny, innehåller en sekretessbrytande bestämmelse
som i vissa fall bryter sekretessen inom socialtjänsten för uppgift om
en enskilds personliga förhållanden. Övervägandena finns i avsnitt 19.4.
Enligt bestämmelsen hindrar inte socialtjänstsekretessen enligt
26 kap. 1 § att uppgift lämnas för kvalitetsuppföljning enligt 3 kap.
lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Sekretessen bryts endast om uppgiften ska användas för kvalitetsuppföljning enligt den angivna lagen. Kvalitetsuppföljning definieras i 1 kap. 1 § i lagen om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning som uppföljning
av kvaliteten på hälso- och sjukvård som en huvudman ansvarar för
enligt hälso- och sjukvårdslagen och insatser för äldre eller personer
med funktionsnedsättningar som en kommun eller en region
ansvarar för enligt socialtjänstlagen och LSS. Se vidare om definitionen av kvalitetsuppföljning i författningskommentaren till 1 kap.
1 § lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning.
Den sekretessbrytande bestämmelsen är tillämplig endast när de
särskilda villkoren för behandling av personuppgifter för kvalitetsuppföljning i 3 kap. lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning är uppfyllda. Behandling av
personuppgifter för kvalitetsuppföljning får t.ex. bara genomföras
om fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen har beslutat om det (se författningskommentaren till 3 kap. 2 § lagen om
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sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning). Är dessa villkor inte uppfyllda, gäller inte den sekretessbrytande regeln, och vid utlämnande av en uppgift om en enskilds
personliga förhållanden ska en sedvanlig sekretessprövning med
utgångspunkt i 26 kap. 1 § göras.

23.2

En begränsad sekretessbrytande bestämmelse
inom socialtjänsten

23.2.1

Förslaget till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

26 kap.
9 c § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas från en
myndighets verksamhet som avser insatser
1. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) som beskrivs i
3 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen och som lämnas till äldre och
personer med funktionsnedsättningar,
2. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 5 kap. 5 och 7 §§
socialtjänstlagen,
3. enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453), och
4. enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade till en annan sådan verksamhet i samma kommun.
Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitt 20.2.9.
Av paragrafen framgår att en uppgift får 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 §
hindrar det.
Tillämpningsområdet för den sekretessbrytande bestämmelsen
begränsas till myndigheters verksamhet som avser insatser enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs i 3 kap. 6 § första stycket
socialtjänstlagen och som lämnas till äldre och personer med funktionsnedsättningar(hemtjänst, dagverksamhet och annan liknande
social tjänst), insatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som beskrivs
i 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlagen (särskilda boendeformer och
stöd och hjälp i boendet), samt insatser enligt 4 kap. 2 a § social-

829

1096
Författningskommentar

SOU 2021:4

tjänstlagen (hemtjänst) och insatser enligt LSS. Tillämpningsområdet sammanfaller därmed med tillämpningsområdet inom socialtjänsten för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, se
kapitel 16. Se även författningskommentaren till 1 kap. 1 § lagen om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning om begreppet insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Den sekretessbrytande bestämmelsen gäller endast för myndighetsverksamheter som avser insatser för just äldre och personer med
funktionsnedsättningar. Den sekretessbrytande bestämmelsen gäller därför inte för uppgifter som är relaterade till andra individinriktade insatser än de som nämns i bestämmelsen. För uppgifter
som är relaterade till insatser på grund av t.ex. missbruk eller behov
av försörjningsstöd gäller därmed inte den sekretessbrytande bestämmelsen.
Paragrafen gäller bara lämnande av uppgifter till annan myndighets verksamhet i samma kommun.
Med myndighet avses i bestämmelsen även kommunala företag
enligt 2 kap. 3 §, dvs. bolag, föreningar och stiftelser där kommunen
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Den sekretessbrytande
bestämmelsen gäller även i de fall det föreligger sekretess mellan två
självständiga verksamhetsgrenar inom t.ex. en kommunal nämnd (jfr
bestämmelsen i 8 kap. 2 §).

23.3

En generell sekretessbrytande bestämmelse
inom socialtjänsten

23.3.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

3§

Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter
1. hos domstolar,
2. för forsknings- och statistikändamål, eller
3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),
här benämnd EU:s dataskyddsförordning.
830
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Bestämmelserna i 3 a § och 7 c § tillämpas vid all behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.
I paragrafen anges tillämpningsområdet för lagen. Övervägandena
finns i avsnitt 20.2.11.
Paragrafen har fått ett nytt andra stycke. Tillägget innebär att
bestämmelsen om hur personuppgifter ska utformas, behandlas,
hanteras och förvaras i 3 a § samt bestämmelsen om inre sekretess i
7 c § ska gälla vid all behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, dvs. även vid manuell hantering av personuppgifter utanför
register.
Lagens syfte
3 a § Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att den
registrerades integritet respekteras.
Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att
obehöriga inte får tillgång till dem.
Paragrafen är ny och finns under en ny rubrik. Övervägandena finns
i avsnitt 20.2.11.
I första stycket anges att personuppgifter ska utformas och i övrigt
behandlas så att den registrerades integritet respekteras. Kravet på
att den registrerades integritet ska respekteras gäller därmed samtliga registrerade, exempelvis även anhöriga till den enskilde som viss
dokumentation avser. Bestämmelsen avser all utformning och övrig
behandling av personuppgifter inom all verksamhet som regleras av
SoLPUL.
I andra stycket finns en regel om att dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång
till dem. Bestämmelsen innebär en generell garanti för att registrerades integritet ska respekteras då personuppgifter om dem hanteras
och förvaras. Med hantering och förvaring avses här alla slags
åtgärder som vidtas beträffande personuppgifterna. Bestämmelsen
är tillämplig på alla dokumenterade personuppgifter. Den gäller således alla personuppgifter om en registrerad person, inte bara de
uppgifter som finns i handlingar. Med personuppgifter avses all slags
information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
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person. Obehöriga personer kan vara både utomstående, t.ex. andra
enskilda personer som får insatser från socialtjänsten och anhöriga
som råkar vistas på ett särskilt boende, och befattningshavare inom
socialtjänsten. När det gäller den sistnämnda kategorin utgör bestämmelsen en reglering av den inre sekretessen. En förutsättning
för att en befattningshavare inom socialtjänsten ska få ta del av
uppgifter om en enskild är att han eller hon behöver uppgifterna för
sitt arbete inom socialtjänsten, se 7 c § om inre sekretess. Först då är
befattningshavaren behörig att få tillgång till uppgifterna.
Av 3 § andra stycket framgår att paragrafen gäller vid all behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, vilket innebär att
den även gäller vid manuell hantering av personuppgifter som sker
utanför register.
Inre sekretess
7 c § Den som arbetar inom socialtjänsten får ta del av dokumenterade personuppgifter om registrerade endast om han eller hon behöver
uppgifterna för sitt arbete inom socialtjänsten.
Paragrafen är ny och finns under en ny rubrik. Övervägandena finns
i avsnitt 20.2.11.
Paragrafen utgör en precisering av bestämmelsen i 3 a § andra
stycket såvitt gäller den inre sekretessen. Den som arbetar inom
socialtjänsten får enligt paragrafen ta del av dokumenterade uppgifter om en enskild endast om han eller hon behöver uppgifterna
för sitt arbete inom socialtjänsten. Bestämmelsen har generell räckvidd och omfattar all personal oavsett var den tjänstgör och oavsett
för vilka syften uppgifterna behövs. Regleringen kompletteras
genom bestämmelserna i 9 §, som föreskriver ett uttryckligt ansvar
för den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten att begränsa
personalens elektroniska åtkomst till uppgifter som behövs för att
befattningshavaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom
socialtjänsten. Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift
som är avsedd för automatiserad behandling kan dömas för dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken. Straffbestämmelsen kan t.ex.
bli tillämplig då någon använder sig av sin behörighet för att läsa
uppgifter om en enskild utan att detta behövs för arbetet. Läsning i
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utbildningssyfte för att eftersöka förebilder på lämpliga formuleringar har i rättspraxis bedömts i och för sig kunna utgöra dataintrång
(RH 2002:36, det s.k. Blomman-fallet). Någon motsvarande straffbestämmelse om att olovligen bereda sig tillgång till en uppgift i
pappersdokumentation finns inte. Däremot kan, beroende på omständigheterna, andra bestämmelser i brottsbalken bli tillämpliga för
sådana manuellt förda journaler, se t.ex. 4 kap. 9 § brottsbalken om
intrång i förvar.
Av 3 § andra stycket framgår att paragrafen gäller vid all behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, vilket innebär att den
även gäller manuell hantering av personuppgifter som sker utanför
register.
Den registrerades möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst
8 a § Personuppgifter som behandlas enligt denna lag och som dokumenterats för att lämna den enskilde stöd och omsorg hos en omsorgsenhet eller inom en omsorgsprocess får inte göras tillgängliga genom
elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en annan omsorgsenhet
eller inom en annan omsorgsprocess inom socialtjänsten, om den
registrerade motsätter sig det. I sådana fall ska uppgifterna genast spärras. En spärr enligt första stycket får hävas av en behörig befattningshavare inom socialtjänsten om den registrerade samtycker till det.
Vårdnadshavare till ett barn har inte rätt att spärra uppgifter om barnet.
Förbudet mot elektroniskt tillgängliggörande enligt första stycket
gäller inte om annat framgår av lag eller förordning.
Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig lämna information
till den registrerade om rätten enligt första stycket att begära att uppgifter spärras och rätten att enligt 26 kap. 9 c § offentlighets- och sekretesslagen motsätta sig ett utlämnande av uppgifter.
Paragrafen är ny och finns under en ny rubrik. Övervägandena finns
i avsnitt 20.2.11.
I första stycket ges registrerade en rätt att begära att personuppgifter som behandlas enligt SoLPUL och som dokumenterats för
att lämna den enskilde stöd och omsorg spärras för elektronisk
åtkomst för andra omsorgsenheter, alternativt andra omsorgspro-
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cesser, utanför den som dokumenterat uppgifterna. Den registrerade
ges genom denna regel ett generellt inflytande över den elektroniska
tillgängligheten till uppgifter om honom eller henne. Bestämmelsen
begränsar den elektroniska tillgängligheten såväl inom som utanför
den myndighet, juridiska person eller enskilda näringsidkare som har
dokumenterat personuppgifterna. Denna möjlighet att spärra sina
personuppgifter ska ses som ett utflöde av föreskrifterna i 1 kap. 1 §
socialtjänstlagen och 6 § LSS om att socialtjänstens verksamhet ska
bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Det är en förtroendefråga att regleringen av behandlingen av
personuppgifter står i samklang med dessa principer. Spärren gäller
endast för den som behöver uppgiften för stöd och omsorg och
arbetar vid en annan omsorgsenhet. Det följer av att det i paragrafen
talas om en annan omsorgsenhet och omsorgsprocess. Uppgifterna
kan däremot trots en spärr vara elektroniskt tillgängliga om den
personuppgiftsansvarige eller någon annan behöver dem exempelvis
för kvalitetssäkring av socialtjänstverksamheten eller för administration, planering etc. av verksamheten eller forskning. Däremot kan
sekretess hindra ett sådant utlämnande.
Spärren kan avse alla dokumenterade uppgifter om personen eller
bara vissa. Spärren kan vidare begränsas till att avses elektronisk
åtkomst bara för vissa omsorgsenheter eller omsorgsprocesser.
Begreppen omsorgsenhet eller omsorgsprocess är inte definierade i SoLPUL och inte heller i Socialstyrelsens termbank. Med
omsorgsenhet avses en organisatorisk enhet som tillhandahåller
socialtjänst. Ett boende är ett exempel på en omsorgsenhet. En omsorgsenhet kan inte sträcka sig utanför den myndighet, juridiska
person eller enskilda näringsidkare som bedriver socialtjänstverksamhet. I en kommun finns det flera olika omsorgsenheter även om
alla bedrivs av socialnämnden.
Med omsorgsprocess avses en process inom socialtjänsten som
hanterar ett eller flera relaterade behov av stöd hos en enskild i syfte
att främja ett avsett resultat. En omsorgsprocess syftar till att möta
det behov en enskild har i kontakten med socialtjänsten. Avgränsningen av en omsorgsprocess är således funktionell och inte organisatorisk såsom beträffande omsorgsenhet. En omsorgsprocess kan
med andra ord inbegripa avgränsbara aktiviteter eller åtgärder hos
olika omsorgsenheter som har ett funktionellt samband i fråga om
insatser för den enskilda.

834

1101
SOU 2021:4

Författningskommentar

Det är den myndighet, juridiska person eller enskilda näringsidkare som bedriver socialtjänstverksamhet som genom organisationen av verksamheten i praktiken bestämmer vilka omsorgsenheter och omsorgsprocesser som finns. Det är självklart att gränserna – inom ramen för vad paragrafen föreskriver – ska dras på ett
praktiskt och rimligt så att verksamheten inte tyngs med onödig
administration. Även inom en omsorgsenhet eller omsorgsprocess
gäller naturligtvis att endast den befattningshavare som behöver
uppgifterna för sitt arbete ska anses behörig att ta del av uppgifter
om en registrerad person.
En registrerad kan när som helst begära att uppgifterna spärras,
alltså även efter det att uppgifterna har gjorts elektroniskt tillgängliga utanför omsorgsenheten eller omsorgsprocessen. Uppgifterna
får då inte längre göras elektroniskt tillgängliga för andra omsorgsenheter eller omsorgsprocesser hos den myndighet, juridiska person
eller enskilda näringsidkare som bedriver socialtjänstverksamhet
eller utanför denna.
Att uppgifter spärras innebär att de inte får finnas tillgängliga för
andra omsorgsenheter alternativt omsorgsprocesser genom elektronisk åtkomst. Med elektronisk åtkomst avses enligt paragrafen alla
möjligheter att få elektronisk tillgång till personuppgifter som finns
hos den omsorgsenhet som dokumenterat dem. Både direktåtkomst
och åtkomst via automatiserade fråga-svar-tjänster eller andra funktioner som för mottagaren är jämförbara med direktåtkomst avses.
Paragrafen är inte tillämplig när spärrade uppgifter görs tillgängliga för annan omsorgsenhet eller omsorgsprocess genom översändande i ett enskilt fall av uppgifter med e-post. Mottagaren har då
inte elektronisk åtkomst till uppgifterna hos den dokumenterande
omsorgsenheten. I sådana fall kan alltid den som har den efterfrågade informationen göra en prövning huruvida informationen bör
tillhandahållas den som vill ha informationen. Om en registrerad har
klargjort att han eller hon inte vill att uppgifter om honom eller
henne lämnas från en omsorgsenhet till en annan, torde något sådant
uppgiftslämnande inte kunna förekomma annat än i nödliknande
situationer. Att så är fallet får anses följa av bestämmelsen i 1 kap.
1 § socialtjänstlagen och 6 § LSS om respekten för den enskildes
självbestämmande. Det kan noteras att gällande hälso- och sjukvård
har JO framhållit i JO 1986/87 s. 198 att patientens uttryckliga
önskemål i frågan om hans eller hennes journaler ska lämnas mellan
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kliniker ska respekteras med hänvisning bl.a. till patientens självbestämmande.
En spärr kan hävas av en behörig befattningshavare inom socialtjänsten, om den registrerade själv samtycker till det. Befattningshavaren kan finnas vid den omsorgsenhet som dokumenterat uppgifterna eller vid någon annan myndighet, juridisk person eller
enskild näringsidkare med verksamhet inom socialtjänsten. Här
räcker det alltså inte med att den registrerade inte motsätter sig att
behörig personal vid en annan omsorgsenhet eller omsorgsprocess
tar del av uppgifterna. Det fordras ett samtycke från den registrerades sida. Det ska vara ett sådant samtycke som uppfyller de krav som
följer av dataskyddsförordningen (se vidare kommentaren till 2 kap.
7 § lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning samt avsnitt 16.7.4 och 4.4.5), dvs.
en frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom
vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en
entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter
som rör honom eller henne (se artikel 4.11 i dataskyddsförordningen). Samtycket kan lämnas när som helst av den registrerade.
Samtycket kan avses att spärren helt hävs eller att den hävs i förhållande till befattningshavaren vid det aktuella omsorgstillfället eller i
förhållande till en viss omsorgsenhet eller omsorgsprocess. Vem
som är behörig befattningshavare bestäms av den myndighet, juridiska person eller enskilda näringsidkare som bedriver socialtjänstverksamheten.
Vårdnadshavare till ett barn har inte rätt att spärra barnets uppgifter. Med barn avses den som är under 18 år. I takt med barnets
stigande ålder och utveckling får barnet självt spärra uppgifterna.
Barn bör hanteras på motsvarande sätt som i den övriga verksamheten inom socialtjänsten. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets önskemål och vilja, jfr.
6 kap. 11 § föräldrabalken.
Av andra stycket framgår att förbudet mot elektroniskt tillgängliggörande inte gäller om annat framgår av lag eller förordning. Det
kan exempelvis finnas elektronisk uppgiftsskyldighet reglerad i lag
eller förordning.
Av tredje stycket framgår att den som är personuppgiftsansvarig
ska lämna information till den registrerade om rätten att begära att
uppgifter spärras och rätten att enligt 26 kap. 9 c § offentlighets- och
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sekretesslagen (se avsnitt 1.3.1) motsätta sig ett utlämnande av uppgifter mellan myndigheter som bedriver socialtjänst i samma kommun. Den registrerade ska vid den första kontakten med myndigheten få klar och begriplig information om dessa rättigheter. Skyldigheten att informera gäller bara i förhållande till de registrerade
som förmår att tillgodogöra sig information. Den som inte alls kan
ta till sig information, t.ex. på grund av sjukdom eller skador, behöver alltså inte informeras förrän denne eventuellt senare kan tillgodogöra sig information. Att någon inte förstår svenska eller har
svårt att tillgodogöra sig information innebär inte att information
kan underlåtas. Informationen måste då i stället anpassas till den
registrerade så att denne kan tillgodogöra sig den. Det åvilar den personuppgiftsansvarige att skapa rutiner som garanterar att informationsskyldigheten fullgörs. Det föreskrivs ingen skyldighet att informera den registrerade om vilka nackdelar och risker det kan medföra
för den registrerade att spärra. Detta innebär dock inget hinder mot
att så sker, tvärtom är det bra om den registrerade får sådan information så att den registrerade kan göra ett medvetet och upplyst val.
Tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst
9 § Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska bestämma
villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om
enskilda som förs helt eller delvis automatiserat.
Sådan behörighet ska anpassas och begränsas till vad som behövs för
att befattningshavaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom
socialtjänsten.
Paragrafen är ny och finns under en ny rubrik. Övervägandena finns
i avsnitt 20.2.11.
Enligt första stycket ska den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten bestämma villkor för hur personalen i den egna organisationen ska tilldelas behörighet för elektronisk åtkomst till uppgifter
om enskilda. I detta ansvar ingår att pröva sin personals behov av
sådan åtkomst. Skyldigheten gäller åtkomst till elektroniska personuppgifter hos både den som dokumenterat uppgifterna och andra.
Den som låter personalen få åtkomst till elektroniska personupp-
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gifter hos andra ska således bestämma villkoren för tilldelning av
också sådan behörighet.
Av andra stycket framgår att behörigheten ska begränsas till vad
som behövs för att den enskilde medarbetaren ska kunna fullgöra
sina arbetsuppgifter i inom socialtjänsten Utgångspunkten för tilldelning av behörighet för personalens elektroniska tillgång till uppgifter om enskilda ska alltså begränsas till vad befattningshavaren
behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Se mer om vad detta innebär i författningskommentaren till
2 kap. 14 § första stycket lagen (0000:000) om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Lagen anger inte hur behörighetstilldelning till personal inom
socialtjänsten ska utformas. Sådana föreskrifter får meddelas av
regeringen eller på myndighetsnivå, se 11 § 6.
Ansvar för kontroll av elektronisk åtkomst (loggar)
10 § Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska se till att
åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis
automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras.
Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.
Paragrafen är ny och finns under en ny rubrik. Övervägandena finns
i avsnitt 20.2.11.
Av första stycket följer att den som bedriver verksamhet inom
socialtjänsten är skyldig att se till att all elektronisk åtkomst till personuppgifter kontrolleras. Det gäller både den egna personalens
åtkomst och den åtkomst som bereds andra. Åtkomstkontroller ska
även göras för att säkerställa att användare inte använder sina
behörigheter på fel sätt genom att läsa, ändra eller ta bort uppgifter
som de inte ska behandla. Exempel på en felaktig åtkomst kan vara
att någon öppnar en omsorgsmottagares dokumentation trots att
han eller hon inte har med omsorgsmottagaren att göra. För att omsorgsgivaren ska kunna kontrollera att behörigheterna används på
ett korrekt sätt måste åtkomsten till personuppgifter dokumenteras
(loggas). Av loggarna ska framgå användarens identitet och vid
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vilken tidpunkt som åtgärderna vidtagits. Loggarna måste sparas en
tid för att möjliggöra kontroll. Systematiska och återkommande
stickprovskontroller av loggarna behöver göras och antalet stickprovskontroller ska vara proportionerliga i förhållande till antalet
slagningar som görs i systemet.
Den som bedriver verksamheten är, enligt andra stycket, även
skyldig att göra systematiska och återkommande kontroller av om
någon obehörigen kommer åt uppgifterna. Det räcker alltså inte att
bara göra uppföljningskontroller i särskilda fall då misstanke kan
finnas om obehörigt intrång. Kontrollerna ska göras systematiskt
och fortlöpande oberoende av misstanke. Lagen anger inte närmare
hur åtkomstkontrollen ska utformas. Sådana föreskrifter får meddelas av regeringen eller på myndighetsnivå, se 11 § 7.
Information om elektronisk åtkomst
10 a § Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska på begäran av en registrerad lämna information om den elektroniska åtkomst
till uppgifter om den registrerade som förekommit.
Paragrafen är ny och finns under en ny rubrik. Övervägandena finns
i avsnitt 20.2.11.
Av paragrafen framgår att den registrerade har rätt att på begäran
få information om vilken elektronisk åtkomst som förekommit till
uppgifter om honom eller henne, s.k. logglistor. Se mer om vad detta
innebär i författningskommentaren till 2 kap. 16 § första stycket
lagen (0000:000) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Lagen anger inte exakt vad informationen ska innehålla och hur
eller hur ofta den ska lämnas. Sådana föreskrifter kan meddelas av
regeringen eller på myndighetsnivå, se 11 § 8.
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om
1. vilka som är personuppgiftsansvariga,
2. begränsning av den i 6 § tillåtna behandlingen av personuppgifter,
3. sökbegrepp,
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4. direktåtkomst,
5. samkörning av personuppgifter,
6. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt
eller delvis automatiserat,
7. dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst, och
8. information som ska lämnas till den registrerade om den
elektroniska åtkomst till uppgifter om den registrerade som förekommit.
Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter
får föras över till tredjeland.
I paragrafen anges vilka föreskrifter regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela i anslutning till lagen. Övervägandena finns i avsnitt 20.2.13, 20.2.14 och 20.2.15.
Paragrafen har ändrats redaktionellt på så sätt att de områden som
regeringen får meddela föreskrifter om nu framgår av en numrerad lista.
Det har också lagts till de områden som framgår av punkterna 6–8.
Av sjätte och sjunde punkterna i första stycket framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur krav på behörighetstilldelning och dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst ska utformas.
Av åttonde punkten i första stycket framgår vidare att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den information som ska lämnas till den registrerade om
den elektroniska åtkomst till uppgifter om den registrerade som
förekommit. Tanken är att dessa förskrifter ska ange mer exakt vad
informationen till den registrerade ska innehålla, hur den ska lämnas
och hur ofta den ska lämnas. Det är tänkt att det är Socialstyrelsen
efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten som ska få meddela
föreskrifter enligt sjätte, sjunde och åttonde punkten.
Ändringen i andra stycket är endast av språklig karaktär.
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Förslaget till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

26 kap
9 c § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas från en
myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kommun till
en annan sådan myndighet i samma kommun. Detta gäller dock inte
om den enskilde motsätter sig ett sådant utlämnande.
Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitt 20.2.10.
Av paragrafen framgår att om en enskild inte motsätter sig det,
kan en uppgift lämnas från en myndighet som bedriver socialtjänst i
en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun utan
att socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar det. Med myndighet avses i bestämmelsen även kommunala företag enligt 2 kap.
3 §, dvs. bolag, föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande. Den sekretessbrytande bestämmelsen gäller även i de fall det föreligger sekretess mellan två självständiga verksamhetsgrenar inom t.ex. en kommunal nämnd (jfr
bestämmelsen i 8 kap. 2 §).
Det framgår av bestämmelsen att det endast är socialtjänstsekretessen enligt 26 kap. 1 § som bryts. Undantaget från sekretess gäller
därmed inte inom kommunal familjerådgivning enligt 26 kap. 3 §.
Av andra meningen i paragrafen framgår att den sekretessbrytande bestämmelsen inte gäller om den enskilde motsätter sig ett
utlämnande. I sådana fall gäller normalt sekretess enligt 26 kap. 1 §
och utlämnandet får inte ske. Den enskilde kan motsätta sig utlämnande till alla andra socialtjänstmyndigheter i kommunen eller bara
till vissa sådana myndigheter. Den enskilde kan vidare motsätta sig
att alla uppgifter lämnas ut eller att enbart viss eller vissa typer av
uppgifter lämnas ut. Möjligheten att motsätta sig utlämnande innebär inte att den utlämnande myndigheten inför ett utlämnande
måste inhämta ett uttryckligt samtycke från den enskilde. Den enskilde har sedan tidigare möjlighet att häva sekretess som gäller till
skydd för honom eller henne enligt 10 kap. 1 § och 12 kap. 1 §. Den
aktuella bestämmelsen innebär i stället att den enskilde har rätt att
motsätta sig ett utlämnande, och att det i så fall ska respekteras av
myndigheten.
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Utlämnande får alltså ske även i situationer när den enskilde inte
kan lämna ett giltigt samtycke, eftersom det räcker att den enskilde
inte motsätter sig ett utlämnande för att utlämnande ska få ske.
Bestämmelsen kan därför tillämpas exempelvis då den enskilde inte
har möjlighet att själv till en myndighet lämna den information som
finns hos andra myndigheter.
En myndighet är inte skyldig att lämna ut uppgiften till en
myndighet som begär det med stöd av 6 kap. 5 § offentlighets- och
sekretesslagen om den enskilde har motsatt sig ett sådant utlämnande, eftersom det då normalt gäller sekretess enligt 26 kap. 1 §.
För att bestämmelsen ska få någon reell betydelse krävs det att den
enskilde, vid den första kontakten med myndigheten, får information
om den sekretessbrytande bestämmelsen och om att bestämmelsen
innebär att den enskilde har rätt att motsätta sig ett utlämnande med
stöd av bestämmelsen. Den enskilde ska därför informeras om rätten
att motsätta sig ett utlämnande, se 8 a § SoLPUL.

23.4

Sekretessbrytande bestämmelse för
utlämnanden från offentlig till privat hälsooch sjukvård

23.4.1

Förslaget till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

25 kap.
Sekretessbrytande bestämmelser
11 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,
2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i
en region till en annan sådan myndighet i samma region,
3. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § till en
enskild som bedriver sådan verksamhet och som myndigheten har
anlitat, om uppgiften behövs i den individinriktade verksamhet som
avses i 1 §,
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4. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller
till en enskild vårdgivare enligt det som föreskrivs om sammanhållen
journalföring i patientdatalagen (2008:355),
5. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
6. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 §
inom en kommun eller en region till annan sådan myndighet för
forskning eller framställning av statistik eller för administration på
verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller
7. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
– lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,
– lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
– smittskyddslagen (2004:168),
– 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
– lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
– lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
– lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd
av den lagen, eller
– 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Paragrafen innehåller sekretessbrytande bestämmelser på hälso- och
sjukvårdens område. Övervägandena finns i avsnitt 20.3.
Tredje punkten har ändrats så att det förs in en ny bestämmelse
som anger att sekretessen enligt 25 kap. 1 § inte hindrar att uppgift
lämnas från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i
25 kap. 1 § till en enskild som bedriver sådan verksamhet och som
myndigheten har anlitat, om uppgiften behövs i den individinriktade
verksamhet som avses i det nämnda lagrummet.
Bestämmelsen bryter alltså sekretess för uppgift om en enskild
persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden hos myndighet som bedriver hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet. Bestämmelsen gäller också för företag där kommuner eller
regioner har ett bestämmande inflytande (2 kap. 3 §).
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Bestämmelsen gäller för utlämnanden till sådana privata hälsooch sjukvårdsföretag (”enskilda”) som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet och som myndigheten har anlitat. Det kan t.ex.
handla om att en region eller kommun har anlitat privata utförare
inom vårdvalet med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
genom upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller genom att ge ersättning till privata läkare eller fysioterapeuter enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning respektive lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
När det gäller en privat vårdcentral eller tandläkare, som patienten ska besöka, torde denna vanligen bedriva sin verksamhet i regionen eller kommunen. Det kan dock finnas privata utförare som har
anlitats av myndigheten utan att vara geografiskt lokaliserade i
samma region eller kommun. Så kan t.ex. vara fallet när myndigheten
har upphandlat laboratorietjänster av privata aktörer. Den sekretessbrytande bestämmelsen är tillämplig även då, under förutsättning att
myndigheten har anlitat hälso- och sjukvårdsföretaget för att utföra
hälso- och sjukvård.
Med verksamhet som avses i 25 kap. 1 § avses hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt definitionen av hälso- och sjukvård i 2 kap. 1 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Begreppet hälso- och sjukvård
omfattar dels åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och
behandla sjukdomar och skador, dels sjuktransporter samt att ta hand
om avlidna. Med uttrycket hälso- och sjukvård förstås först och
främst den öppna och slutna sjukvård som regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Hit hör också den förebyggande medicinska hälsovården, t.ex. den som bedrivs vid mödra- och barnavårdscentralerna
och inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården. Även tandvården hör till hälso- och sjukvården.
Sekretessen enligt 25 kap. 1 § gäller också i annan medicinsk verksamhet. Med annan medicinsk verksamhet än hälso- och sjukvårdsverksamhet avses exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk
undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar. Privat laboratorieverksamhet som
anlitats av en offentlig hälso- och sjukvårdsmyndighet för att utföra
medicinsk analys och diagnostik kan, om den inte bedöms utgöra
hälso- och sjukvård, utgöra sådan annan medicinsk verksamhet som
omfattas av 25 kap. 1 §.
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En förutsättning för att bestämmelsen ska vara tillämplig är att
uppgiften behövs för att ge en patient hälso- och sjukvård. Något
sekretessgenombrott gäller inte om uppgifter ska lämnas ut för att
användas för andra ändamål än just individinriktad hälso- och
sjukvård.
Vad som behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården får
ankomma på den utlämnande hälso- och sjukvårdsmyndigheten att
avgöra i det enskilda fallet. Ledning kan emellertid hämtas från
ändamålsbestämmelserna i 4 kap. 1 § 1 och 2 patientdatalagen, nämligen att fullgöra de skyldigheter i fråga om journal som anges i
3 kap. patientdatalagen och upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter, respektive administration som rör
patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars
föranleds av vård i enskilda fall. Ett typexempel på när uppgifterna
kan behövas i den individinriktade hälso- och sjukvården är vid
verksamhetsövergångar eller i andra situationer då patientens vård
överförs till ett privat hälso- och sjukvårdsföretag.
Sekretessgenombrottet förutsätter inte att patienten har besökt
det privata hälso- och sjukvårdsföretaget eller att en patientrelation
har uppstått. Om det rör sig om ett privat hälso- och sjukvårdsföretag som aldrig träffar patienten, utan endast utför exempelvis
analys av röntgenprover eller screening, kan det privata hälso- och
sjukvårdsföretaget ha behov av uppgifter om patienten på så sätt att
uppgifterna kan lämnas ut med stöd av bestämmelsen.
Bestämmelsen i tredje punkten bryter endast hälso- och sjukvårdssekretessen. Det kan finnas andra sekretessbestämmelser som
hindrar ett utlämnande. En sådan är den s.k. dataskyddssekretessen
i 21 kap. 7 §. Det innebär att sekretess gäller för personuppgift, om
det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med dataskyddsförordningen och nationell dataskyddsreglering.
Punkterna fyra till sju har ändrats endast på så sätt att numreringen har justerats.
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Särskilt yttrande av experterna Pål Resare, Manólis Nymark
och Maria Jacobsson
Vi välkomnar förslaget till en ny lag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning och menar att
regioner och kommuner i egenskap av huvudmän behöver kunna
följa upp hälso- och vård samt omsorg med heltäckande och organisationsöverskridande data. Data från dessa uppföljningar är nödvändiga för en systematisk kvalitetsutveckling av offentligt finansierad vård och omsorg och för att dessa ska kunna erbjuda en
sammanhållen god och nära vård.
Vi stöder dock inte förslaget att offentligt finansierade utförare
ska kunna kan välja om de vill lämna ut uppgifter till huvudmännen
för kvalitetsuppföljning. Vi menar att den nya lagen bör vara obligatorisk och att utförarna därmed ska ha en skyldighet att lämna ut
efterfrågad data enligt ett sådant beslut som en fullmäktige i en
kommun eller region fattar om kvalitetsuppföljning enligt förslaget.
Vi stöder inte heller utredningens förslag i avsnitt 17.5 att personuppgifter inte ska få behandlas för kvalitetsuppföljning om patient
eller omsorgsmottagare motsätter sig det, s.k. opt-out. Vi anser att
dessa kvalitetsuppföljningar bör få genomföras oberoende av patientens eller omsorgsmottagarens inställning till personuppgiftsbehandlingen. Regioner och kommuner ska således enligt vår mening få
behandla personuppgifter utan samtycke och utan en rätt för den
registrerade att motsätta sig.
Utredningen skriver i avsnitt 17.5.1 att eftersom patienter och
omsorgsmottagare har rätt att motsätta sig själva vården och omsorgen, som är frivillig, eller specifika moment inom vården och
omsorgen, vore det ologiskt om de inte också hade rätt att motsätta
sig kvalitetsuppföljning.
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Vi delar inte den uppfattningen utan anser att samhället måste av
nödvändiga skäl kunna följa upp de insatser i form av hälso- och
sjukvård samt social omsorg i offentligfinansierad verksamhet som
en patient eller omsorgstagare valt att ta emot av aktörerna, t.ex. i en
vårdkedja eller enligt en samordnad individuell vårdplan (SIP),
oberoende av samtycke eller inte. Genom att underkasta sig vård
eller omsorg har den enskilde passerat den ”tröskel” där det finns en
möjlighet att motsätta sig behandling av dennes personuppgifter
enligt patientdatalagen respektive lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Uppgifterna är i förvar hos en vårdgivare, socialnämnd eller privat utförare och får där enligt gällande
rätt behandlas av dessa utan samtycke för olika sekundära ändamål,
såsom uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.
Vi anser också att huvudmännens totalansvar för hälso- och
sjukvård respektive socialtjänst riskerar att undergrävas av förslaget
om opt-out. Totalansvaret innebär för både regioner och kommuner
ett övergripande ansvar för all producerad vård respektive omsorg
inom respektive region och kommun samt följer av både hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen (se bl.a. prop. 1998/99:4
s. 36 f.). Totalansvaret inkluderar privata utförares offentligt finansierad verksamhet. I totalansvaret ingår att bl.a. kunna långsiktigt
planera verksamheten, följa upp privata utförares kvalitet och utveckla beslutsstöd för en godare och säkrare vård och omsorg. Att
låta enskilda kunna motsätta sig kvalitetsuppföljning skulle allvarligt
kunna undergräva huvudmännens totalansvar, t.ex. vid uppföljning
av kvaliteten hos privata utförare eller kunskapsinhämtning om sällsynta diagnoser.
Av 10 kap. 8 § kommunallagen framgår vidare att när skötseln av
en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en
privat utförare, ska kommunen eller regionen kontrollera och följa
upp verksamheten. Kommunerna och regionerna är förpliktade att
följa upp sina utförare, och vi menar att den nya lagen bör utformas
så att kommunerna och regionerna på ett effektivt sätt ska kunna
utföra sina uppgifter. Utredningens förslag innebär att huvudmännen behöver ändra de privata vårdgivarnas upphandlingsuppdrag för
att inkludera även kvalitetsuppföljningar i enlighet med 10 kap. 9 §
kommunallagen som innebär att 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
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allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Utredningens
förslag att det skulle vara frivilligt för offentligt finansierade utförare
att ingå i kvalitetsuppföljningar är en chimär eftersom huvudmännen
är förpliktade enligt lag att se till att allmänheten ska ges möjlighet
till insyn i sådan verksamhet som lämnas över.
Vidare motsätter vi oss en opt-out-lösning av det skälet att såvida
regioner och kommuner hade avstått från att utkontraktera delar av
sin verksamhet, skulle de ha full rätt att med stöd av tillämpliga
registerförfattningar få behandla personuppgifter för ändamålen
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring utan samtycke, såvida
behandlingen givetvis är nödvändig. Patientdatalagen utreddes och
tillkom i en tid då hälso- och sjukvården till största delen fortfarande
bedrevs av regionerna i egen regi och då en fullgod kvalitetsuppföljning kunde göras inom en vårdgivares hela verksamhet utan att
patienten kunde motsätta sig denna. Motsvarande gäller enligt lagen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Det ska även
i fortsättningen vara möjligt att göra kvalitetsuppföljningar i egen
verksamhet eftersom patientdatalagen och lagen om personuppgifter i socialtjänsten inte ska ändras i denna del och därför är det
inkonsekvent att nu aktuella kvalitetsuppföljningar inte ska kunna
genomföras på motsvarande sätt över vårdgivare- och omsorgsgivargränser. Förslaget om en opt-out för invånare vid kvalitetsuppföljning framstår mot den bakgrunden som ologisk, och snarare undergräver än stärker huvudmännens särställning enlig lag.
Vidare finns redan i dag tillfällen när enskilda inte kan motsätta
sig att deras patientuppgifter används utanför verksamheterna för
helt andra syften än vård och omsorg, t.ex. av Försäkringskassan (jfr.
110 kap. 31 § socialförsäkringsbalken) när någon ansökt eller fått en
förmån enligt socialförsäkringsbalken.
Enligt vår uppfattning kan en integritetssäker och tillfredsställande behandling av personuppgifterna uppnås dels genom förslaget
att personuppgifterna ska vara krypterade vid kvalitetsuppföljningar,
dels genom att de krav som redan ställs i artikel 9 i dataskyddsförordningen (GDPR) tillgodoses. Utredningens opt-out-förslag förutsätter utveckling och förvaltning av dyra tekniska lösningar som
ska hålla reda på både enskilda som inte önskar delta i uppföljningarna samt varenda verksamhet som bedriver vård och omsorg på
uppdrag av regioner och kommuner på en finmaskig nivå. Förslaget
bedömer vi står inte i proportion till det eftersträvade syftet.
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Utredningen har gått längre i sina förslag än de skyddsåtgärder
som krävs enligt artikel 9.2 h i GDPR för hälso- och sjukvården samt
den sociala omsorgens som fastställer en lagstadgad och straffsanktionerad tystnadsplikt för yrkesutövare och andra personer, t.ex.
administrativ personal. Sådan tystnadsplikt finns i offentlighets- och
sekretesslagen och patientsäkerhetslagen.
Utredningen bedömer att en konstruktion med opt-out är en väl
avvägd åtgärd för att skydda patienternas och omsorgsmottagarnas
personliga integritet som även stämmer överens med de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen om den enskildes rätt till integritet och självbestämmande. Vi anser emellertid att det inte framkommit något
som ger vid handen att kvalitetsuppföljningar skulle innebära något
påtagligt hot mot den personliga integriteten, eftersom patienternas
och omsorgsmottagarnas personliga integritet skyddas redan genom
befintliga sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser hos mottagarna av personuppgifter för kvalitetsuppföljning.
Att göra jämförelser med bestämmelserna om opt-out vid sammanhållen journalföring anser vi är missvisande eftersom en region
eller kommun enligt patientdatalagen är jämbördig med andra vårdgivare vid individnära vård och behandling, för vilket ändamål
bestämmelserna om sammanhållen journalföring enbart får användas. Även parallellerna som utredningen drar till enskildas rätt att
motsätta sig registrering i ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister anser vi missvisande eftersom det är utpräglade register för
professionens behov, oavsett om de arbetar hos en region eller en
privat utförare, inte för huvudmännens behov av uppgifter och data
om produktion eller kostnader för vård och omsorg.
Utredningen har föredömligt föreslagit en reform som låter
regioner och kommuner för första gången överblicka och följa upp
all verksamhet som de finansierar och därmed leva upp till det totalansvar som de har enligt lag. Förslaget om kvalitetsuppföljning är ett
”verktyg” för i huvudsak regioner och kommuner. Om lagstiftaren
har gett regioner och kommuner detta övergripande ansvar för vård
och omsorg, ser vi inga hinder för att lagstiftaren även ger dem uppdraget att ansvarsfullt behandla och bearbeta de uppgifter som de
behöver för att fullgöra sitt samhällsuppdrag, inte minst när det
gäller katastrofplanering och hälso- och sjukvård vid pandemier eller
i krig. Det betyder att vi anser att det inte ska vara frivilligt för
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offentligt finansierade utförare att fritt välja om de vill lämna ut uppgifter till huvudmännen för kvalitetsuppföljning. Det vore mer
logiskt att införa en författningsenlig skyldighet att bidra till kvalitetsuppföljning i förslaget i stället för att låta varje kommun och
region teckna avtal med varje vård- och omsorgsgivare för sig så som
nu föreskrivs i kommunallagen.
Sammanfattningsvis anser vi att det föreligger nödvändiga skäl i
form av betydande samhällsnytta i att kunna låta huvudmännen, dvs.
regioner och kommuner, effektivt kunna genomföra fullständiga
kvalitetsuppföljningar av offentligt finansierad verksamhet utan
några begränsningar utom de som följer av gällande registerförfattningar, grundläggande dataskyddsprinciper och GDPR:s materiella
regler.
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Kommittédirektiv 2019:37

Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering
i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet
Beslut vid regeringssammanträde den 27 juni 2019
Sammanfattning
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
Utredaren ska bl.a. se över möjligheterna
– att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i
socialtjänst och hälso- och sjukvård,
– till en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling
mellan bl.a. vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala
nämnder,
– att införa sekretessbrytande bestämmelser för viss personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård, och
– att ge ombud åtkomst till patientjournal.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till
patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning
ska dock lämnas senast den 17 januari 2021.
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Bakgrund
Strukturförändringar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har under de senaste decennierna genomgått strukturförändringar av olika slag. Två tydliga
sådana är ökningen av andelen olika aktörer som är verksamma inom
sektorerna, och den demografiska förändringen med en ökande
andel äldre i befolkningen.
Fler olika utförare av verksamheterna än tidigare
Kommuner och landsting har ansvar för verksamheterna inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården. Med socialtjänst avses i
dessa direktiv främst sådan verksamhet som regleras genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, samt personlig
assistans som utförs med assistansersättning som regleras i 51 kap.
socialförsäkringsbalken (2010:110). Socialtjänsten omfattar flera målgrupper, varav endast vissa är aktuella i det här direktivet. Med hälsooch sjukvård menas i dessa direktiv sådan verksamhet som definieras
i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Kommuner och landsting ska organisera verksamheten när det
gäller att driva socialtjänsten eller hälso- och sjukvården i egen regi
eller att använda sig av privata utförare. Utvecklingen inom landstingen de senaste årtiondena visar att andelen verksamhet som utförs
privat har ökat från 10 procent 2006 till 16 procent 2016 (räknat till
kostnaderna för verksamheten). Det är dock stora regionala skillnader mellan landstingen. Drygt en fjärdedel av verksamheten i
Stockholms läns landsting (SLL) köps in från privata vårdgivare
jämfört med Jämtlands läns landsting där drygt 3 procent köps in
externt. Skillnaden mellan landstingen när det gäller hur stor andel
av verksamheten som lagts på privat vårdgivare återspeglar till viss
del i vilken utsträckning som landstinget använder valfrihetssystem
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Utöver utvecklingen med fler privata vårdgivare hos landstingen så ökade antalet
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digitala vårdgivare som erbjuder vårdtjänster via t.ex. videolänk,
chatt, text- eller bildmeddelanden.
Även socialtjänsten utförs av fler olika aktörer än enbart kommunala myndigheter, bl.a. med stöd av lagen om valfrihetssystem.
Ser man till insatser riktade till t.ex. äldre personer som beviljades
hemtjänst under 2018 så tog 17 procent av dem emot insatser från
en enskild verksamhet. För personer som är yngre än 65 år var andelen större, nästan 25 procent valde att få sina insatser utförda via
enskild verksamhet. Andelen särskilda boenden som drevs via enskild
verksamhet var 20 procent. Vad gäller t.ex. daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning så drevs nästan 10 procent som
enskild verksamhet.
Utöver strukturförändringarna med ett ökat antal olika utförare
får kommunernas möjlighet att välja hur man organiserar sina
nämnder betydelse för hur verksamheten ser ut. Fullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas inom kommunen och att varje
nämnd ska ansvara för ett visst område. Eftersom kommunerna, med
några få undantag, själva bestämmer vilka nämnder de vill ha inom
kommunen ser organisationen olika ut i olika kommuner. Många
kommuner har t.ex. fler än en kommunal nämnd för varje verksamhetsområde. Införandet av den fria kommunala nämndorganisationen genom 1991 års kommunallag innebar att en del kommuner kom
att dela upp socialtjänsten på flera sektorer som organisatoriskt hör
till olika nämnder. Det finns exempelvis en geografisk uppdelning på
kommundelsnämnder, men det kan också finnas en uppdelning på
olika kompetensområden eller utifrån ett beställar- och utförarperspektiv.
En förändrad demografisk situation med en ökande andel äldre
En annan förändring som redan har och kommer att få ännu större
påverkan framöver inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård
är den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i
befolkningen. Andelen personer som är 80 år och äldre väntas öka
kraftigt de närmaste åren. Denna grupp utgör i dag cirka 5 procent
av befolkningen men beräknas utgöra cirka 9 procent av befolkningen år 2050. Äldre personer har ofta kroniska sjukdomar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar i rapporten VIP i
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vården (Rapport 2014:2) att 85 procent av personer över 65 år har
minst en kronisk sjukdom.
Äldre personer som beviljats biståndsbedömda insatser med stöd
av SoL har ofta omfattande behov av stöd och hjälp med både
omsorg och hälso- och sjukvård. Drygt 70 procent av de som är 65 år
och äldre och som tar emot vård från den kommunalt finansierade
hälso- och sjukvården i ordinärt boende har också beviljats socialtjänstinsatser. En person kan också ta emot socialtjänstinsatser från
flera olika utförare, t.ex. hemtjänst och dagverksamhet.
Socialstyrelsen har kartlagt hur den kommunala hälso- och sjukvården är organiserad (Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård
– förstudie, art nr. 2019-2-17). Kartläggningen visar att patienter
inom denna typ av vård ofta är sköra och har komplexa hälsoproblem
och svåra funktionsnedsättningar samt möter många olika vårdgivare och verksamheter. Socialstyrelsen konstaterar i kartläggningen att kontinuiteten i vården och omsorgen är mycket viktig för
personers upplevelse av trygghet. De många kontakterna mellan
olika vårdgivare eller utförare när en person går över från en verksamhet till en annan ställer krav på en väl fungerande samverkan för
att inte innebära risker i form av t.ex. missförstånd eller avsaknad av
information om nästa behandlingssteg. Frågor som rör samordning
för gruppen äldre personer har också lyfts i slutbetänkandet Läs mig!
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
(SOU 2017:21) från Utredningen om nationell kvalitetsplan för
äldreomsorgen och slutbetänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)
från utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.
Digitaliseringsutvecklingen under senare år
Sverige har internationellt sett en hög digitaliseringsgrad. EU gör
sedan 2014 årliga mätningar av medlemsstaternas utveckling inom
digitaliseringsområdet som publiceras i ett s.k. DESI-index (the
Digital Economy and Society Index) som bygger på undersökningar
inom fem olika områden, bl.a. tillgången till fast bredband, medborgarnas digitala kommunikationer samt e-förvaltning och e-hälsa.
Sverige har alltid placerat sig bland de tre länder som ligger högst på
listan och låg 2018 på andra plats efter Danmark.
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Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för socialtjänsten och
hälso- och sjukvården. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde att vara delaktig i sin egen
vård och omsorg, stödja kontakten mellan den enskilde och verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i verksamheterna.
Socialtjänsten har i likhet med andra områden påverkats av digitaliseringen. Socialstyrelsen följer sedan 2013 användningen av välfärdsteknik i kommunerna, och myndigheten konstaterar i kartläggningen för 2019 att allt fler kommuner inför olika typer av välfärdstekniklösningar (E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna
2019, art nr. 2019-5-10). Andelen kommuner som har e-tjänster för
att ansöka om bistånd ökar. Inom äldreomsorgen har 27 procent av
kommunerna sådana e-tjänster för bistånd och inom funktionshindersområdet var andelen 23 procent. Drygt 90 procent av alla trygghetslarm är digitala och uppkopplade framförallt via de mobila näten.
Socialstyrelsen konstaterar vidare att många kommuner brister i att
säkerställa ett fullgott skydd för enskildas känsliga personuppgifter.
Hälso- och sjukvårdsområdet har också integrerat digitala stöd i
den dagliga verksamheten. De årliga undersökningar som landstingen gör av användningen av it i vården visar bl.a. att all journalföring inom slutenvården, primärvården och psykiatrin är digital
sedan början på 2010-talet (eHälsa i landstingen – augusti 2013).
Digitaliseringen påverkar inte bara verksamheterna utan även
patienter och brukare. Sveriges Kommuner och Landstings studier i
fråga om invånarnas inställning till digital service i välfärden visar att
tre fjärdedelar av invånarna är positivt inställda till att kommuner
och landsting kommunicerar digitalt och erbjuder digital service
(Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018). Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har studerat befolkningens inställning till nyttjande och skydd av digitala uppgifter om vård och hälsa
för olika ändamål (För säkerhets skull. Befolkningens inställning till
nytta och risker med digitala hälsouppgifter, rapport 2017:10). Undersökningen visar på ett högt förtroende för vårdens hantering och
skydd av patientinformation. Majoriteten önskade att uppgifterna
skulle användas men med ett tillfredsställande integritetsskydd.
I undersökningen framkom vidare att man önskade få information
om vilka uppgifterna är, hur de används och av vem. De flesta ville
att uppgifterna skulle användas för olika ändamål, men många ville
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tillåta detta först efter det att man fått information om användningen
samt erbjudits möjlighet att tacka nej eller efter det att man lämnat
sitt medgivande.
Reglering av dataskydds- och sekretessfrågor
Internationell nivå – FN, Europarådet och EU
Förenta nationerna (FN) antog 1948 den allmänna förklaringen om
de mänskliga rättigheterna. Förklaringen är inte formellt bindande
för medlemsstaterna, men ses som ett uttryck för sedvanerättsliga
regler. Skyddet för den personliga integriteten behandlas i artikel 12,
som anger att ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om
privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp
på sin heder eller sitt anseende. I artikel 29 anges att en person endast
får underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och
enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras
rättigheter och friheter.
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, förkortad Europakonventionen, innehåller bestämmelser till skydd för den enskildes rätt
till respekt för privat- och familjelivet (art. 8.1). Ytterligare en central
konvention är Europarådets konvention om skydd för enskilda vid
automatisk databehandling av personuppgifter, förkortad dataskyddskonventionen. I denna finns bestämmelser om automatisk databehandling av personuppgifter. I anslutning till Europakonventionen antog
Europarådets ministerkommitté rekommendationer som gäller behandling av personuppgifter inom vissa områden. Rekommendationerna är inte direkt bindande. En av rekommendationerna, Recommendation No. R (97) 5 of the Committee of Ministers to Member
States on the protection of medical data, antogs 1997 i syfte att
förtydliga vad som gäller för personuppgifter om hälsa (hälsouppgifter) enligt artikel 6 i dataskyddskonventionen. Rekommendationen är tillämplig på insamling och automatiserad behandling av
hälsouppgifter. Rekommendationen uppdaterades i mars 2019.
Av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, förkortad EU-stadgan, följer att var och en har rätt till respekt
för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer
och att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör
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honom eller henne och att dessa uppgifter ska behandlas lagenligt
för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens
samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund samt att var
och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom
eller henne och att få rättelse av dem (artiklarna 7 och 8 i EUstadgan.)
Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad dataskyddsförordningen. Förordningen började tillämpas den 25 maj 2018. Personuppgiftslagen
(1998:204) upphävdes och ersattes av lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, nedan
benämnd dataskyddslagen, i samband med att dataskyddsförordningen
började tillämpas. Flera anpassningar i olika registerförfattningar
gjordes för att tydliggöra att dessa innehåller ytterligare kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen samt för att i övrigt anpassa den nationella lagstiftningen till
dataskyddsförordningen.
Reglering som syftar till att säkerställa ett likvärdigt skydd av de
grundläggande fri- och rättigheterna, i synnerhet rätten till integritet, när det gäller behandling av personuppgifter inom sektorn för
elektronisk kommunikation finns även i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk
kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation).
Nationell reglering när det gäller hantering av uppgifter om hälsa
eller personliga förhållanden
Frågan om myndigheters behandling av personuppgifter på automatiserad väg innefattar avvägningar mellan skyddet för den personliga integriteten och andra viktiga samhällsintressen. I regeringsformen, förkortad RF, anges bl.a. att det allmänna ska värna om den
enskildes privatliv och familjeliv (1 kap. 2 § fjärde stycket). Var och
en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den
personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär
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övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (2 kap. 6 §). Denna fri- och rättighet kan under vissa förutsättningar begränsas genom lag (2 kap. 20 och 21 §§).
I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL,
regleras sekretess i det allmännas verksamhet. Sekretess innebär ett
förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt (3 kap.
1 § OSL). Sekretess innebär således en begränsning av både rätten
att ta del av allmänna handlingar och yttrandefriheten.
Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Det finns
dock bestämmelser som bryter denna sekretess. Till exempel hindrar
inte sekretessen att uppgifter lämnas mellan olika hälso- och sjukvårdsmyndigheter inom en kommun eller ett landsting och mellan
allmänna och enskilda vårdgivare enligt det som föreskrivs om
sammanhållen journalföring i patientdatalagen (25 kap. 11 § 3 OSL).
Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl
inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretessen
inte heller att en uppgift om honom eller henne som behövs för att
han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat
stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en
annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet inom
socialtjänstens område (25 kap. 13 § OSL).
När det gäller skyddet för uppgifter som förekommer inom hälsooch sjukvård som bedrivs av enskilda näringsidkare får den som
tillhör eller har tillhört sådan verksamhet inte obehörigen röja vad
han eller hon i denna verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen [2010:659]). Motsvarande tystnadsplikt gäller i enskilt
bedriven verksamhet enligt SoL, för uppgift om enskildas personliga
förhållanden (15 kap. 1 §).
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men
(26 kap. 1 § OSL). Det finns dock bestämmelser som bryter sekretessen. Till exempel hindrar sekretessen inte att uppgift om en en-
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skild eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet
inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en
myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den
enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne inte
har fyllt arton år, fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller
flyktiga lösningsmedel eller vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående
till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till
skydd för det väntade barnet (26 kap. 9 § OSL).
Dataskydd i socialtjänst och hälso- och sjukvård
Behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården regleras också av särskilda s.k. registerlagar, främst
patientdatalagen (2008:355) och lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten. Utöver dessa lagar så innehåller också SoL, särskilda regler om bl.a. behandling av personuppgifter och gallring inom socialtjänstens verksamheter. Lagarna
kompletteras av förordningar samt i vissa fall myndighetsföreskrifter. Det finns vidare annan lagstiftning där personuppgiftsbehandling för hälsouppgifter regleras, bl.a. lagen (2002:297) om biobanker
i hälso- och sjukvården m.m., lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista samt lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård.
Tidigare översyner och utredningar
Övergången till en i huvudsak digital hantering av personuppgifter
inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården har pågått under
lång tid. Det har också mot denna bakgrund gjorts översyner av
regleringen av personuppgiftsbehandling. Några exempel är Socialdatautredningen vars slutbetänkande Behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten (SOU 1999:109) låg till grund för lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som trädde i kraft
2001, Patientdatautredningen vars slutbetänkande Patientdatalag
(SOU 2006:82) låg till grund för patientdatalagen som trädde i kraft
2008, Socialtjänstdatautredningen vars slutbetänkande Socialtjänsten
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– Integritet-Effektivitet (SOU 2009:32) lämnades i mars 2009 men
inte föranledde några lagstiftningsåtgärder och utredningen Rätt
information i vård och omsorg. Den sistnämnda utredningens
delbetänkandet Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för
vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45) föranledde
ändringar i bl.a. patientdatalagen. Det handlade bl.a. om att en
vårdgivare under vissa omständigheter får göra uppgifter om en
patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning tillgängliga för de vårdgivare som är anslutna till systemet med sammanhållen journalföring respektive en vårdgivare får ta del av uppgift
om vilken vårdgivare som har gjort uppgifter tillgängliga. Utredningens slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid
(SOU 2014:23) – låg till grund för bl.a. ändringar i lagen (1996:1156)
om receptregister.
Utöver dessa kommittéer finns exempel på utredningar som har
gjorts internt inom Regeringskansliet kring frågor som rör personuppgiftsreglering inom hälso- och sjukvården, t.ex. departementspromemoriorna Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) och Ny lag
om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvård (Ds 2018:5).
En översyn av vissa frågor som gäller personuppgiftshantering
inom socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet
Sedan den övergripande regleringen av personuppgiftshanteringen
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdsområdet tillkom så har
verksamheterna utvecklats på olika sätt. Det har tillkommit flera nya
regleringar som påverkar hur personuppgifter får hanteras inom
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Exempel som har nämnts
är dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. I samband med att
dataskyddsförordningen skulle börja tillämpas gjorde regeringen en
översyn av regleringen inom Socialdepartementets område, för att
anpassa nationell rätt till dataskyddsförordningen. Detta ledde till
ändringar i ett stort antal lagar. Propositionen Dataskydd inom
Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s
dataskyddsförordning (prop. 2017/18:171) avgränsades till att hantera de anpassningar i författningar inom Socialdepartementets
verksamhetsområde som vid det tillfället bedömdes behövas med
anledning av dataskyddsförordningen (prop. 2017/18:171 s. 58). Ett
annat exempel är lagen om nationell läkemedelslista som kommer att
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ersätta lagen om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning i juni 2020. Här kan vidare nämnas OSL som trädde
i kraft 2009, som reglerar stora delar av sekretessen i socialtjänst och
hälso- och sjukvård, och patientsäkerhetslagen, som reglerar sekretess i enskild verksamhet och som trädde i kraft 2010.
Datainspektionen har sedan patientdatalagen infördes genomfört
flera långsiktiga tillsynssatsningar. Myndigheten påbörjade 2012 en
första bred tillsyn av alla landsting och fem privata vårdgivare.
Områden som analyserades var bl.a. möjligheter att spärra uppgifter.
Datainspektionen har vidare genomfört kontroller av den kommunala hälso- och sjukvården. Exempelvis genomförde myndigheten sammanlagt 18 tillsynsinsatser som fokuserade på behörighetsstyrning och loggkontroller i kommuner under 2013. Utöver
tematiska och långsiktiga tillsynsinsatser görs enskilda insatser
initierade efter t.ex. klagomål från enskilda eller via uppgifter i
medierna. Många av de tillsynsinsatser som gjorts under åren har
tydliggjort gränserna för hur personuppgifter får hanteras i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I myndighetens tillsynsplan för
2019 och 2020 ligger även hälso- och sjukvården med som ett särskilt
utpekat område för insatser under 2019.
Det finns vidare exempel på domstolsärenden där personuppgiftshantering inom hälso- och sjukvården har belysts. Landstinget i
Uppsala gav tidigare patienter möjlighet att digitalt ”dela” sin journal
med någon annan, ett s.k. ombud. Vid tillsyn av tjänsten förelade
Datainspektionen landstinget att upphöra med att ge ombud direktåtkomst med motiveringen att sådan åtkomst enligt lag uttryckligen
endast kan ges till den enskilde själv, dvs. inte till dennes ombud.
Föreläggandet överklagades och målet avgjordes slutligt i Högsta
förvaltningsdomstolen där domstolen konstaterade att Datainspektionen haft fog för att förelägga landstinget att upphöra med att ge
ombud direktåtkomst till landstingets personuppgifter om enskilda
(HFD 2017 ref. 67).
Riksdagen har vidare i ett tillkännagivande anfört att regeringen
bör överväga om det finns anledning att göra en översyn av patientdatalagen och annan relevant lagstiftning. Det är enligt riksdagen
angeläget att lagstiftningen på området är anpassad till de krav som
dagens teknik ställer, samtidigt som den personliga integriteten
beaktas (bet. 2018/19:SoU 8 punkt 58, rskr. 2018/19:233).
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Regeringen kan konstatera att den lagstiftning som styr personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvården fungerat väl i övergången från att hanterat personuppgifter på papper till ett i huvudsak digitalt arbetssätt. Regleringen ger
ett avvägt skydd mellan intresset av att behandla personuppgifter
och intresset av att skydda enskilda personers integritet. Dock
bedöms det finnas behov av en översyn av vissa frågor på området.
Bedömningen bygger på det som har anförts inledningsvis om förändringen på senare år i det sätt som socialtjänsten och hälso- och
sjukvården organiserar sig på, den ökade användningen av digitala
stöd för personuppgiftshantering samt klargöranden kring lagstiftningen utifrån bl.a. vad Datainspektionen uttryckt i sina tillsynsinsatser.
Utredningsuppdraget
Utgångspunkten för samtliga uppdrag är att de rör frågor kring personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. I dessa
fall handlar det i princip uteslutande om uppgifter som rör människors hälsa och livssituation vilket är information av integritetskänslig karaktär. Utredaren ska därför i samband med att förslag
lämnas särskilt redogöra för hur hänsyn tagits till behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten. Frågorna som ska utredas behöver primärt analyseras utifrån
dataskyddsförordningen men även utifrån befintlig reglering, bl.a. ska
EU-stadgan, Europakonventionen, 2 kap. 6 § RF och dataskyddslagen beaktas. Eventuella inskränkningar i integritetsskyddet ska
följas av analyser samt proportionerliga och tydliga avvägningar där
alternativa metoder och mindre integritetskränkande alternativ ska
övervägas eller där förslag på särskilda integritetsskyddande åtgärder
lämnas.
För samtliga uppdrag gäller att utredaren ska lämna författningsförslag där så anses nödvändigt.
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Möjlighet till direktåtkomst mellan vissa verksamheter
Ett sätt att lämna ut personuppgifter i elektronisk form är genom
s.k. direktåtkomst. Begreppet direktåtkomst är inte definierat i lag.
Med direktåtkomst menas vanligen att någon har direkt tillgång till
någon annans databas eller register och på egen hand kan söka efter
information, dock utan att kunna påverka innehållet i databasen eller
registret. Begreppet brukar också anses innefatta att den som är
ansvarig för databasen eller registret inte har någon kontroll över
vilka uppgifter som mottagaren vid ett visst tillfälle tar del av. Vid
direktåtkomst anses de uppgifter som omfattas av åtkomsten utlämnade i och med att åtkomsten medges.
I princip anses allt elektroniskt utlämnande som inte görs genom
direktåtkomst göras genom utlämnande på medium för automatiserad behandling. Som exempel kan nämnas att personuppgifter
lämnas via upptagningar mellan myndigheter, e-post eller USBminne. Begreppet anses omfatta överlämnande av elektroniskt lagrade
uppgifter via alla slags medium för lagring och överföring (Överskottsinformation vid direktåtkomst, SOU 2012:90 s. 198).
Det normala i dag är emellertid att ett informationsutbyte mellan
myndigheter sker elektroniskt mellan it-system genom en frågasvar-funktion. Högsta förvaltningsdomstolen har i den s.k. Lefionlinedomen (HFD 2015 ref. 61) ansett att gränsdragningen mellan
vad som är direktåtkomst och annat utlämnande på medium för
automatiserad behandling beror på om den aktuella uppgiften kan
anses förvarad hos den mottagande myndigheten enligt 2 kap. 3 §
andra stycket tryckfrihetsförordningen. Avgörande är således om
uppgiften är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel
som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den
kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Högsta förvaltningsdomstolens dom kan tolkas så att den tekniska utformningen
av en myndighets system för utlämnande av uppgifter kan bli avgörande för om utlämnandet ska anses som direktåtkomst eller som
annat utlämnande på medium för automatiserad behandling I domen
fann Högsta förvaltningsdomstolen att mottagande myndighets
åtkomst till uppgifter hos den utlämnande myndigheten genom ett
system som utformats med en fråga-svar-funktionalitet inte utgjorde direktåtkomst.
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Direktåtkomst är enligt förarbetena till patientdatalagen
(prop. 2007/08:126 s. 244) en form av elektroniskt utlämnande till
en extern mottagare. Direktåtkomst sker när den som är ansvarig för
informationen inte har kontroll över vilka uppgifter som en mottagare
vid ett visst givet tillfälle tar del av. Inom hälso- och sjukvården finns
i dag vissa möjligheter till direktåtkomst. Sammanhållen journalföring
innebär att vårdgivare under vissa förutsättningar kan få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar och andra
personuppgifter som behandlas för ändamål som rör vårddokumentation (6 kap. patientdatalagen) Detta gäller såväl mellan offentliga
vårdgivare som mellan offentliga och enskilda vårdgivare. Vårdgivaren får under vissa förutsättningar ge en patient direktåtkomst
till hela eller delar av patientens patientjournal (5 kap. 5 § samma
lag). För socialtjänsten saknas en reglering liknande den som finns
för sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården som
tillåter att olika utförare har direktåtkomst till varandras dokumentation. Det råder sekretess mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård och därför är det heller inte tillåtet med direktåtkomst mellan
dessa verksamheter. Frågan om direktåtkomst mellan socialtjänst
och hälso- och sjukvård har också belysts av Datainspektionen i ett
tillsynsärende från 2011 om TioHundranämnden i Norrtälje där
vissa personuppgifter tillgängliggjordes direkt mellan nämnden och
en utförare (Datainspektionen, dnr 876-2010). Datainspektionen
ansåg i det ärendet att det krävs författningsändringar både i regelverken som gäller för hälso- och sjukvården och socialtjänsten för
att det ska vara tillåtet att tillämpa sammanhållen journalföring mellan
hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Som beskrivits tidigare finns i dag flera olika vårdgivare och utförare i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. En patient kan
under en enskild vårdprocess möta många olika offentliga och privata vårdgivare. Patienter med kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd kan också behöva hjälp av flera olika vårdgivare parallellt.
Särskilt stort är detta behov för äldre och multisjuka personer.
Behovet av att kunna utbyta information mellan vårdgivare eller utförare i syfte att ge en god och säker vård och omsorg, med bibehållen integritet och säkerhet, har således ökat under senare år.
Utredaren ska därför se över möjligheterna att införa direktåtkomst,
i likhet med den möjlighet som i dag ges genom sammanhållen
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journalföring genom en s.k. sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan
– verksamheter som avser äldre personer, t.ex. hemtjänst eller
dagverksamhet för personer med demenssjukdom, och personer
med funktionsnedsättning som har insatser enligt SoL, t.ex. boendestöd och insatser enligt LSS, och
– verksamheter som nämns ovan och hälso- och sjukvård.
Utgångspunkten för uppdraget ska vara den personuppgiftsbehandling som sker inom den individinriktade vård- och omsorgsverksamheten.
Om så är relevant ska utredaren se över möjligheterna att använda
elektroniskt utlämnande som alternativ till direktåtkomst.
Frågeställningen berör såväl landstingens och kommunernas
verksamheter inom nämnda områden som enskild vårdgivare inom
hälso- och sjukvården eller enskild verksamhet inom socialtjänstens
områden. Utredningsuppdraget innefattar även att lämna förslag till
nödvändiga ändringar i lagstiftningen om sekretess och tystnadsplikt.
Uppdraget omfattar inte att utreda särskilda frågor som rör personer med nedsatt beslutsförmåga. Behövs särskild reglering om
sådana personer på det område som omfattas av utredningsuppdraget
bör den föreslagna regleringen utformas i enlighet med befintlig
reglering, t.ex. 2 kap. 2 a § patientdatalagen och 25 kap. 13 § OSL.
Som framgår av första punktsatsen ovan görs en avgränsning av
frågeställningen till att handla om verksamheter inom socialtjänsten
som rör äldre personer och personer med funktionsnedsättningar.
Hanteringen av personuppgifter inom socialtjänsten spänner över
många verksamhetsområden där känsliga personuppgifter registreras. Detta är särskilt tydligt när det gäller områden där det finns
lagstiftning om tvång, t.ex. vård till vuxna personer med missbruksproblem eller verksamheter riktade till barn och unga. Sådana verksamheter är olämpliga att hantera i ett system med direktåtkomst
eftersom personen i de fall en utredning leder till en insats med tvång
inte själv kan välja om informationen ska exponeras för andra delar
av socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. De två verksamheter
som har valts bedöms vara dels så betydande räknat såväl till antal
personer som får insatser som till antal aktörer som utför dem att ett
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utökat informationsutbyte är av stort värde för många patienter eller
brukare, dels verksamheter utan tvång vilket gör att personen kan
göra avvägda val om ifall man vill vara med i en sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation eller inte.
Utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete inom och mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst
I förarbetena till patientdatalagen diskuteras behovet av att kunna
följa upp hur verksamheterna utvecklas. Det finns olika faktorer som
kan behöva följas, t.ex. mätning av uppnådda behandlingsresultat
och patienttillfredsställelse eller mätning av insatta resurser i form
av kostnader för respektive insats eller annan uppföljning avseende
kostnadseffektivitet, produktivitet m.m. Vidare framgår att uppföljning inte är något självändamål, dess syfte är att generera kunskap som i sin tur används för att på olika sätt förbättra eller förändra
verksamheten i fråga (prop. 2007/08:126 s. 174). Att kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras
inom socialtjänsten framgår bl.a. av 3 kap. 3 § SoL och 6 § LSS.
Uppföljningen kan ske på olika nivåer i verksamheterna: kliniken,
vårdinrättningen, nämnden, landstinget, kommunen, sjukvårdsregionen eller nationen.
Av förarbetena till patientdatalagen framgår även att det förutom
regelverket för regionala och nationella kvalitetsregister inte finns
några särskilda bestämmelser som syftar till att möjliggöra verksamhetsuppföljning över vårdgivargränser (prop. 2007/08:126 s. 175).
Frågan om gemensamma verksamhetsuppföljningar för socialtjänst
och hälso- och sjukvård har aktualiserats i ett tillsynsärende som rör
Stockholms läns landsting och Österåkers kommun (Datainspektionen, dnr 643-2015). Ärendet handlar om att kommun och landsting har samkört och analyserat vissa personuppgifter inom ramen
för ett projekt som rör ersättningsmodeller för vård och omsorg av
äldre. I ärendet hänvisar Datainspektionen till förarbetena till patientdatalagen där det står följande: ”När det gäller frågan om att
förbättra landstingens och kommunernas möjligheter att göra gemensamma uppföljningar av sådana insatser som involverar både hälsooch sjukvård och socialtjänst så utreds detta för närvarande av
Socialtjänstdatautredningen (S 2007:92)”. Som framgått under rubri-
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ken Tidigare översyner och utredningar ledde inte Socialtjänstdatautredningens betänkande till lagstiftningsåtgärder.
För socialtjänstens del följer det av OSL att sekretess gäller mellan myndigheter inom socialtjänsten. Kommunerna har frihet att
organisera sina nämnder som de själva önskar efter lokala behov och
förutsättningar. Varje nämnd i en sådan organisation är att anse som
en egen myndighet i OSL:s mening och då gäller sekretess som
huvudregel i förhållande till andra myndigheter och andra enskilda
än brukaren.
Möjligheterna att följa upp verksamheter som har patienter eller
brukare som behandlas av flera olika vårdgivare eller utförare varierar
därför beroende på hur verksamheterna är organiserade inom en
kommun eller ett landsting. I ett landsting med olika vårdgivare
saknas i dag möjlighet till en mer sammanhållen verksamhetsuppföljning på samma sätt som i ett landsting med få vårdgivare. Via
kvalitetsregistren, som förs för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra vårdens kvalitet och möjliggöra jämförelse inom
hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå, kan viss uppföljning göras av hälso- och sjukvårdens kvalitet. Dessa register har
varit värdefulla för vårdens utveckling och regleringen av dem bör
kvarstå. Registren är dock oftast avgränsade till enskilda medicinska
specialiteter eller sjukdomsgrupper och har byggts upp under lång
tid samt avser som minst en hel region. En huvudman i form av ett
landsting kan dock ha behov av mer mångfacetterad eller varierad
information för kvalitetssäkringsarbete i den egna huvudmannens
verksamhet, bedriven i egen regi eller av anlitade utförare, än vad
som får finnas i ett kvalitetsregister. Detta behov kan dessutom
variera över tid. Det kan t.ex. handla om analyser på en aggregerad
eller övergripande nivå för vissa åldersgrupper eller geografiskt
avgränsade delar av ett landsting. Beslut om sådan behandling av
personuppgifter för kvalitetsutveckling, som bör avse hela eller
åtminstone väsentliga delar av huvudmannens hälso- och sjukvårdsverksamhet, bedriven i egen regi eller av anlitade utförare, bör vara
förbehållna det högsta politiska organet hos huvudmannen. Personuppgifter som på detta sätt behandlas för kvalitetsutveckling bör inte
få spridas utanför landstinget.
Liknande situation gäller kommuner med olika nämndorganisationer. Då många äldre personer eller personer med funktionsnedsättning i dagsläget får insatser från olika utförare finns ett behov av
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att skapa mer jämlika förutsättningar för kvalitetsutveckling av
verksamheterna oberoende av organisationsform hos kommunen.
Liksom för landstingen bör beslut om sådan behandling av personuppgifter för kvalitetsutveckling vara förbehållna det högsta politiska
organet och besluten bör avse hela eller åtminstone väsentliga delar av
kommunens verksamhet med omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Personuppgifter bör inte få spridas
utanför kommunen.
Utredaren ska därför se över möjligheterna till en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling mellan:
– vårdgivare i hälso- och sjukvård,
– vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunal nämnd eller utförare av kommunens arbetsuppgifter inom socialtjänst för äldre
personer och personer med funktionsnedsättning, och
– kommunala nämnder eller utförare av kommunens arbetsuppgifter inom socialtjänsten för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning.
Möjligheter till kvalitetsuppföljning för enskilda vårdgivare inom
hälso- och sjukvården eller enskild verksamhet i förhållande till andra
myndigheter och andra enskilda än brukaren inom socialtjänstens
område ska ingå i analysen.
Utredningsuppdraget innefattar även att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar, t.ex. kopplat till behandling av personuppgifter, sekretess och tystnadsplikt.
Sekretessbestämmelser för viss personuppgiftshantering i socialtjänst
och hälso- och sjukvård
Som framgår under rubriken Nationell reglering när det gäller hantering av uppgifter om hälsa eller personliga förhållanden ovan så
skiljer sig dagens reglering av sekretess mellan myndigheter åt
mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom hälso- och sjukvården hindrar inte sekretessen enligt OSL att uppgift lämnas till en
enskild vårdgivare med begränsningen att det ska göras i enlighet
med vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen. Ordningen med sammanhållen journalföring gör dock att
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gränserna för den inre sekretessen är större i ett landsting med få
enskilda vårdgivare än i ett landsting med fler enskilda vårdgivare.
I vissa fall krävs då bl.a. inte ett aktivt samtycke för att utbyta
patientinformation. Denna skillnad när det gäller förutsättningarna
för att utbyta information i relation till vårdens organisering har lyfts
av Riksrevisionen i rapporten Rätt information vid rätt tillfälle inom
vård och omsorg (RiR 2011:19, avsnitt 3.1.2). För socialtjänstens del
finns ingen motsvarande reglering i OSL.
Skillnaden mellan sekretessregleringarna och behovet av en mer
likvärdig hantering av personuppgifter har lyfts i olika sammanhang,
bl.a. av utredningen Socialtjänstdatautredningen och utredningen
Rätt information i vård och omsorg.
Utredaren ska mot denna bakgrund:
– se över möjligheterna att införa sekretessbrytande bestämmelser
för socialtjänsten i likhet med bestämmelserna om hälso- och
sjukvårdssekretess som framgår av 25 kap. 11 § OSL,
– analysera behovet av ändring i sekretesslagstiftningen utifrån
utredningsfrågan om en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, se rubriken Möjlighet till direktåtkomst mellan vissa
verksamheter ovan, samt
– undersöka om det är möjligt eller lämpligt att, med bibehållen
integritet och säkerhet, tillåta ytterligare uppgiftslämnande mellan
myndigheter inom hälso- och sjukvård och enskilda vårdgivare
och i sådana fall föreslå nödvändiga författningsändringar.
Om utredaren lämnar författningsförslag bör dessa avgränsas till att
röra den individinriktade vård- och omsorgsverksamheten.
Möjlighet att ge ombud åtkomst till patientjournal
Patientjournalen är i grunden ett arbetsinstrument och utgör ett
stöd för vård och behandling av patienterna. Personal som inte har
träffat patienten tidigare ska kunna använda patientjournalen för att
bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att kunna ge
patienten en god och säker vård. Patientjournalen är också en informationskälla för patienten. Denne ska kunna få insyn, kunskap och
ökad delaktighet i sin hälsa och vård. En patient har i dag möjlighet
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till direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv som vårdgivaren
får lämna ut (5 kap. 5 § patientdatalagen).
Den nationella tekniska lösningen för att ge patienter åtkomst till
sin information tillhandahålls via Inera AB:s tjänst Journalen. Inera
är ett bolag, som ägs av SKL Företag, kommuner och landsting och
som har till uppgift att koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar för kommuner och landsting. Invånarna når tjänsten
via 1177 Vårdguidens e-tjänster och i dagsläget är alla landsting
anslutna, men det finns skillnader i hur många verksamheter inom
respektive landsting som tillhandahåller tjänsten till sina patienter.
Tjänsten har över två miljoner användare. I vissa landsting kunde
patienter tidigare välja att dela sin journal med ett ombud. Patienten
angav i sådant fall ombudets personnummer och valde om ombudet
skulle ges tillgång till hela journalen eller delar av den. Efter en rättsprocess stängdes tjänsten ner. En mer utförlig beskrivning av ärendet
har getts under rubriken En översyn av vissa frågor som gäller personuppgiftshantering inom socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet ovan.
Från och med 2020 kommer det att finnas möjlighet att ge ett
ombud direktåtkomst till uppgifter i den nationella läkemedelslistan
(5 kap. 6 § lagen om nationell läkemedelslista).
Många patienter har behov av att kunna utse en person som kan
hjälpa dem med det praktiska kring deras vårdprocesser. Behovet
kan komma sig av att patienten på grund av hög ålder eller fysiska
hinder behöver hjälp med att hålla ordning på sina besök, diagnoser
eller läkemedel. Utredaren ska därför se över möjligheterna att:
– ge ett ombud åtkomst till patientjournalen.
Uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning
I dessa direktiv hanteras ett antal avgränsade frågor som rör personuppgiftshanteringen inom och mellan socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Den digitala utvecklingen rör sig dock snabbt framåt och
nya lösningar från andra sektorer kan införas i socialtjänsten och
hälso- och sjukvården och skapa nya sätt att leverera eller effektivisera tjänster jämfört med i dag. Framsteg görs i dag också på många
områden i hälso- och sjukvården, bl.a. inom life sciencesektorn.
Utvecklingen inom detta område bygger till stor del på tillgång till
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data som rätt använd, och med respekt för den personliga integriteten, bidrar till att utveckla framtidens vård och omsorg. Utöver
den tekniska utvecklingen finns en parallell utveckling inom det
rättsliga området. Domstolsbeslut på EU-nivå eller inom Sverige,
tillsynsinsatser m.m. påverkar rättstillämpningen och därmed ramarna
för hur personuppgifter får hanteras. Denna växelverkan mellan den
tekniska utvecklingen och rättstillämpningen kommer sannolikt att
fortsätta och det är mot den bakgrunden önskvärt att regeringen
uppmärksammas på eventuella andra frågeställningar som har uppkommit under uppdragets genomförande och som kan behöva
utredas vidare. Detta gäller även där så är lämpligt frågeställningar
avseende användning av patientdata inom life science-området. Utredaren ska därför:
– sammanställa och översiktligt beskriva eventuella ytterligare frågeställningar som utredningen under arbetet med utredningsuppdraget uppmärksammat och som utredaren bedömer kräver
vidare analys ur ett dataskydds- eller sekretessperspektiv.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska göra nödvändiga kostnadsberäkningar och andra
konsekvensbeskrivningar i enlighet med kommittéförordningen
(1998:1474). Som framgått under rubriken Utredningsuppdraget
ska utredaren i samband med att förslag läggs särskilt redogöra för
hur hänsyn tagits till behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet
samt skydd för den personliga integriteten. Konsekvensanalysen
avseende jämställdhet ska om så är påkallat omfatta konsekvenser
för personer som är utsatta för våld eller hot om våld, t.ex. hedersrelaterat våld eller förtryck. Om förslagen påverkar den kommunala
självstyrelsen, ska de konsekvenser och de särskilda avvägningar som
föranlett förslagen särskilt redovisas (se 14 kap. 3 § RF).
Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med berörda organisationer. Särskilt relevanta aktörer är företrädare för kommuner, landsting, Sveriges
Kommuner och Landsting, privata eller enskilda verksamheter samt
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patient- och personalorganisationer. Samråd ska ske med berörda
myndigheter, t.ex. Datainspektionen, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utredaren ska vidare samråda med andra pågående utredningar som är relevanta, bl.a. Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12),
Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11), Framtidens socialtjänst (S 2017:03) och Samordnad utveckling för god
och nära vård (S 2017:01). Uppdraget ska slutredovisas senast den
31 maj 2021. Ett delbetänkande som rör samtliga utredningsfrågor
utom ombuds åtkomst till patientjournal och uppkommande frågeställningar för fortsatt utredning ska dock lämnas senast den
17 januari 2021.
(Socialdepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift
– rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. I.
2. Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. Ju.
3. Skolbibliotek för bildning och
utbildning. U.
4. Informationsöverföring inom vård
och omsorg. S.
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Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

Infrastrukturdepartementet
Säker och kostnadseffektiv it-drift
– rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. [1]
Justitiedepartementet
Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. [2]
Socialdepartementet
Informationsöverföring inom vård och
omsorg. [4]
Utbildningsdepartementet
Skolbibliotek för bildning och utbildning.
[3]
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-05-19
Dnr: 2021-000118-106

Handläggare: Raz State
Direktionen 2021-06-09

Yttrande över remiss Forsknings, utbildnings- och
utvecklingsstrategi
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att lämna yttrandet som svar på Region Stockholms begäran.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Strategi för forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi upphörde att gälla
den 31 december 2019. Ett arbete med framtagande av ny strategi pågår inom
Region Stockholm som genom remissorganet Rotel 1, Regionsstyrelsen, remitterar
för yttrande förslag till forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi. Förslaget
syftar till att skapa goda förutsättningar för forskning, utbildning och utveckling i
regionens verksamheter. Remiss inkom till kommunalförbundet (KSON) för
yttrande den 25 mars 2021 dnr RS 2019-0750.
Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi ska gälla för Region Stockholms
nämnder och bolag från 2021 till och med 2024.
Förvaltningens bedömning är att strategin som remissen avser, stödjer att
utbildning och klinisk forskning ska kunna ske i hela hälso- och sjukvårdssystemet. I sitt yttrande till remiss förstärker Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje vikten av att ta större hänsyn till demografiska och geografiska
variationer i regionen. Detta utifrån en högre andel äldre och med betydligt större
avstånd till sjukvård i jämförelse med övriga delar av Region Stockholm. Även
kopplingen till regionala programområdena, som är Region Stockholms kunskapsinstaner inom vårdområden, samt Region Stockholms primärvårdsstrategi belyses
som betydande att förstärka.
För att strategin ska kunna omsättas och implementeras av kommunalförbundet
förutsätts att när den är beslutad av regionfullmäktige, antas av direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som självständig myndighet.
Yttrandet har tagits fram i samråd med vårdbolaget Tiohundra AB.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Region Stockholm har ett statligt uppdrag att medverka i utbildningar inom hälsooch sjukvård genom att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för studerande.
Forskningslöftet, LS 2017-1455, har den tydliga målsättningen att öka antalet
kliniska studier och att Stockholmsregionen år 2023 ska vara en av världens
främsta life-scienceregioner.
Region Stockholm har genom Regionstyrelsen Rotel I remitterat för yttrande
förslag till forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi. Remissinstansernas
synpunkter utgör en del av beredningen inför regionfullmäktiges beslut vid
sammanträde den 14 september 2021.
Förslag till strategi har tagits fram för att skapa goda förutsättningar för forskning,
utbildning och utveckling i regionens verksamheter. Sådana aktiviteter ska komma
invånarna till gagn och samtidigt ge förutsättningar för att Stockholmsregionen
förblir en ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige. Initialt
formulerades en strategi för forskning- och utveckling men efter remissförfarande
hösten 2020 har strategin omarbetats för att även inkludera utbildning. Yttrande
till remiss är ett fullföljande av tidigare remissförfarande.
Förslaget till strategi blir ett viktigt styrdokument för att stärka förutsättningarna
att bedriva forskning, utveckling och innovation som Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje ställer sig positiv till.
Ekonomiska konsekvenser
Aktiviteter som genomförs inom strategin, hos aktuella nämnder och bolag,
finansieras inom ordinarie budget.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Strategin stärker ett helhetsperspektiv och bedöms ha positiva effekter för
sammanhållen vård och omsorg.
Barnperspektiv
Förslaget till strategi har ingen direkt påverkan av barnperspektivet men strategin
behöver förhålla sig till etiska regler där barnperspektivet regleras.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens bedömning är att strategin som remissen avser, stödjer att
utbildning och klinisk forskning ska kunna ske i hela hälso- och
sjukvårdssystemet. Strategin bidrar vidare till en nyfikenhetsdriven kultur
tillsammans med kompetens, forskningstid och infrastruktur som kan skapa
förutsättningar för medicinska genombrott.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Ledarskapskulturen skapar förutsättningar för lärande på alla nivåer inom hälsooch sjukvården och ska präglas av en syn på utbildning, utveckling och forskning
som en integrerad del i vårduppdraget. Den synen delas av förvaltningen.
Bilagor
1. Förslag till yttrande över remiss Forsknings, utbildnings- och
utvecklingsstrategi
2. Remissbrev - Forsknings, utbildnings- och utvecklingsstrategi
3. PM - Forsknings- utbildnings- och utvecklingsstrategi
4. Strategi - Forsknings, utbildnings- och utveckling.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Yttrande

Handläggare: Raz State

Datum: 2021-05-19

RS Dnr: 2021-0750
KSON Dnr: 2021-118-106

Yttrande över Remiss – Forsknings, utbildnings- och
utvecklingsstrategi
Följande remissvar kommer från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som beretts
i samråd med vårdbolaget Tiohundra AB.
Vid genomgång av remissen ser vi att följande punkter kan förtydligas eller förstärkas i strategin:


Under punkt 5.1.2 och 5.2.2 önskas ett förtydligande att strategin också tar höjd för den
demografiska förändringen och geografiska variationen i regionen, vilka ställer krav på nya
vårdformer och nyttjande av den digitala utvecklingen för att skapa exempelvis fler mobila
lösningar. Dessa utmaningar bör ligga till grund för strategiska satsningar på forsknings- och
utvecklingsaktiviteter.



Till punkt 5.1.4 efterlyses en tydligare koppling till region Stockholms primärvårdsstrategi samt
arbetet med de regionala programområdena. Det finns ett stort värde i att se hur de
övergripande strategierna hänger ihop.



En viktig och generell aspekt är att jobba mer hälsofrämjande och med prevention för att
hantera utmaningar som ligger framför oss med bl.a. en åldrande befolkning och uppskjuten
vård och forskning. Detta kan ytterligare lyftas fram i strategin.



Under punkt 6 förslås att hänsyn tas till intra-regional skillnader, både geografisk som
populationsunderlag, vid finansiering av utbildnings- och utvecklingsstrategi.

Olle Reichenberg
Ordförande

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Regionstyrelsen
Rotel I

REMISS
2021-03-25

Enligt sändlista

Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi
Rotel I remitterar för yttrande bilagt förslag till Forsknings-, utbildningsoch utvecklingsstrategi för Region Stockholm. I remissen ligger att roteln
vill ha remissinstansernas synpunkter på förslaget.
Mer information om förslaget finns i bilagd promemoria från
regionledningskontoret daterad den 18 februari 2021.
Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm
syftar till att skapa goda förutsättningar för forskning, utveckling och
utbildning i Region Stockholm. Detta arbete ger också förutsättningar för
att Stockholmsregionen förblir en ledande, innovativ och hållbar
tillväxtmotor för hela Sverige.
Remissen är ett led i beredningen av ärendet, som är avsett att
beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 14 september
2021.

Diarienummer
RS 2019-0750

1148

2 (3)
REMISS
2021-03-01

Remisstiden sträcker sig till den 31 maj 2021. Yttrandet ska skickas till
regionledningskontoret registrator, e-post registrator.rlk@sll.se.
Ange diarienummer RS 2019-0750 i yttrandet.
Frågor kring Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi besvaras av
ansvarig handläggare Kristin Blidberg, kristin.blidberg@sll.se.

Gustav Drougge
Kanslichef

Diarienummer
RS 2019-0750
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REMISS
2021-03-01

Sändlista
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Vårdens Kunskapsstyrningsnämnd
Trafiknämnden
Kulturnämnden
Tillväxt- och regionplanenämnden
Patientnämnden
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholms läns sjukvårdsområde
Fastighets- och servicenämnden
Färdtjänstnämnden
Södersjukhuset AB
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Capio S:t Görans Sjukhus
Ersta sjukhus
Stockholms Sjukhem
Folktandvården Stockholms län AB
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Stockholm Care AB
MediCarrier AB
Locum AB
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, samt
kommunalförbundets bolag TioHundra AB
Centrala samverkansgruppen, CSG
Karolinska Institutet
Kungliga Tekniska högskolan
Stockholms universitet
Stockholms läkarförening
Vårdförbundet
Läkemedelsindustriföreningen
Swedish MedTech
Reumatikerförbundet
Storstockholms Diabetsförening
Spetspatienterna
Cancerfonden Vetenskapsrådet
Stockholms stad
StorSTHLM
Solna stad
Huddinge kommun

Diarienummer
RS 2019-0750
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Regionledningskontoret

PM
2021-03-25

Forsknings-, utbildnings- och
utvecklingsstrategi för Region Stockholm
Remiss-PM

RS 2019-0750
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1. Regionledningskontorets förslag och motivering
1.1

Beskrivning

Ärendet utgörs av ett förslag till forsknings-, utbildnings- och
utvecklingsstrategi för Region Stockholm som ska gälla för Region
Stockholms nämnder (nämnd/styrelse och förvaltning) och bolag (styrelse
och verksamhet).
Regionledningskontoret avser föreslå regionstyrelsen föreslå att
regionfullmäktige beslutar följande.
1. Förslag till forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för
Region Stockholm fastställs.

1.2

Sammanfattning

Region Stockholms forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi syftar
till att skapa goda förutsättningar för forskning, utbildning och utveckling i
regionens verksamheter. Sådana aktiviteter ska komma invånarna till gagn
och samtidigt ge förutsättningar för att Stockholmsregionen förblir en
ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige. En nära
koppling mellan forskning, utbildning, utveckling och innovation skapar en
modern och framåtblickande organisation.
Förslaget anger styrande principer för hur Region Stockholm ska skapa
förutsättningar för forskning, utbildning och utveckling. Forsknings-,
utbildnings- och utvecklingsstrategi ska gälla för Region Stockholms
nämnder och bolag.

1.3

Bakgrund

1.3.1
Uppdrag
Strategi för forskning, utveckling och utbildning för
hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken
i Stockholms läns landsting upphörde att gälla den 31 december 2019.
Föreliggande förslag syftar till att skapa goda förutsättningar för forskning
och utbildning i Region Stockholm. Den forskning som bedrivs ska komma
invånarna till gagn och forsknings- och utvecklingsarbetet ger också
förutsättningar för att Stockholmsregionen förblir en ledande, innovativ
och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige.
Initialt formulerades en strategi för forskning- och utveckling men efter
remissförfarande hösten 2020 har strategin omarbetats för att även
inkludera utbildning.
Styrande dokument som kompletterar Forsknings-, utbildnings- och
utvecklingsstrategi för Region Stockholm är:

RS 2019-0750
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Life science-strategi för Stockholmsregionen som syftar till att identifiera
insatsområden och konkreta åtgärder för att realisera målet om att
Stockholmsregionen ska bli en av världens främsta life science-regioner.
Region Stockholm Näringslivs- och tillväxtstrategi som ska vara
Stockholmsregionens gemensamma strategi för hållbar tillväxt och
attraktionskraft.
Innovationsstrategi för Region Stockholm som syftar till att stärka
innovationsförmågan i Region Stockholms verksamheter.
Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen
Life science-strategi för Stockholmsregionen
Forsknings-, utbildnings- och
utvecklingsstrategi för Region
Stockholm

Innovationsstrategi för Region
Stockholm

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016-2021
som ska bidra till ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning för de
hälso- och sjukvårdsverksamheter som bedrivs av och på uppdrag av
Region Stockholm.
Medarbetarpolicy för Region Stockholm som anger styrande principer för
medarbetare och chefer hur Region Stockholm ska vara en attraktiv och
hållbar arbetsgivare.
1.3.2
Innehåll
Förslaget till forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region
Stockholm syftar till att skapa goda förutsättningar för forskning,
utbildning och utveckling i regionens verksamheter. Strategin anger
styrande principer för hur Region Stockholm ska skapa förutsättningar för
forskning, utbildning och utveckling. Utbildningsaspekterna i strategin
avser utbildning i hälso- och sjukvården och tandvården.
Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi ska gälla för Region
Stockholms nämnder och bolag från 2021 till och med 2024.
Följande principer ligger till grund för forskning, utbildning och utveckling
inom Region Stockholm:
1. Akademisk frihet, etiska principer och konkurrens ska skapa kvalitet
och nytta
2. Region Stockholm ska skapa långsiktiga och pålitliga
förutsättningar för forskning
3. Tillgängliggörande av data ska öka förmågan till analys, insikter och
kunskapsbildning
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4. Region Stockholm ska tillhandahålla ändamålsenliga lärandemiljöer
av hög kvalitet
5. Region Stockholm ska stärka förutsättningarna för
forskningsanknuten utbildning
6. Region Stockholm ska främja kompetensutveckling och det livslånga
lärandet
Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm
anger också strategiska inriktningar för forskning, utbildning och
utveckling. I Region Stockholm ska utbildning och klinisk forskning kunna
ske i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Vidare ska en nyfikenhetsdriven
kultur tillsammans med kompetens, forskningstid och infrastruktur skapa
förutsättningar för medicinska genombrott. Ledarskapskulturen skapar
förutsättningar för lärande på alla nivåer inom hälso- och sjukvården och
präglas av en syn på utbildning, utveckling och forskning som en integrerad
del i vårduppdraget.
Region Stockholm ska tillgängliggöra strukturerade hälsodata på ett
samordnat, säkert, etiskt och enhetligt sätt. Region Stockholm ska
stimulera företagsinitierad klinisk forskning till nytta för invånare, patient
och närstående.
Region Stockholm ska stimulera forskning och utveckling inom
kollektivtrafiksystemet och bidra till hållbar en samhällsutveckling. Region
Stockholm ska aktivt främja tvärvetenskaplig och integrerad forskning då
samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för gränsöverskridande
forskningssamarbeten där långsiktiga och innovativa lösningar kan uppnås.
Region Stockholms FoUUI-budget omfattar dels de ALF-medel som staten
årligen betalar ut som ersättning till berörda regioner för deras medverkan i
läkares grundutbildning och för den kliniska forskningen, dels FoU-medel
som Region Stockholm årligen själv beslutar avsätta. Fördelning av de
medel som avser samarbetet med Karolinska Institutet ska behandlas i
samverkan inom Karolinska Institutets och Region Stockholms
samverkansorganisation.
1.3.3
Arbetsmetod
Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategin har utarbetats av chefer
inom avdelningen FoUI inom regionledningskontoret och avdelning
Utbildning på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samråd med
representanter från nämnder och bolag. Under remissen kommer
ytterligare synpunkter inhämtas och beaktas.
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1.3.4
Kompletterande styrande dokument
Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm
kompletteras av mer detaljerade styrande och vägledande dokument inom
specifika områden.
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1. Inledning
Region Stockholms verksamheter behöver ständigt utvecklas för att kunna
leverera tjänster och service till invånare och besökare i en föränderlig
värld. Genom att stödja forskning och utveckling i Region Stockholms
verksamheter kan den nya kunskap som forskningen skapar generera
kvalitetshöjning och effektivisering. Utbildning är en förutsättning för att
säkra regionens kompetensförsörjning. Utbildningarna ska utgå från bästa
tillgängliga kunskap och evidens för att rusta framtidens medarbetare och
forskare med relevant och aktuell kompetens. Genom att medverka i grund, specialist- och forskarutbildning för samtliga yrkesgrupper och genom att
stödja kontinuerlig kompetensutveckling säkerställs Region Stockholms
tillgång till välutbildade medarbetare och deras möjlighet till lärande
genom hela yrkeslivet. Forskning, utbildning och utveckling ska vara en
naturlig och välintegrerad del alla verksamheter finansierade av Region
Stockholmsoavsett driftsform.
Forskning är en systematisk undersökning för att upptäcka ny kunskap som
syftar till att vidga människans förståelse för den fysiska, biologiska eller
sociala världen utöver vad som redan är känt. Systematisk tillämpning av
vetenskapligt beprövad erfarenhet och kunskap skapar förutsättningar för
utveckling. Genom samspelet mellan forskning och utveckling åstadkoms
ständiga förbättringar och utveckling av produkter, tjänster och processer i
befintliga system. Det är inte möjligt att förutsäga vilken kunskap som
kommer att behövas för att förstå och lösa nuvarande samt framtida
utmaningar. Den fria, forskarinitierade forskningen, utan krav på särskild
inriktning eller särskilda resultat är nödvändig och måste värnas.
Forskning bygger på långsiktiga processer som bedrivs i komplexa system
med flera parter. Det är därför viktigt att förutsättningarna för forskning är
uthålliga och skapar stabila villkor. Ett välfungerande forskningssystem
skapar förutsättningar att hitta lösningar när nya samhällsutmaningar
uppstår.
Region Stockholms medarbetare och olika intressenter ska kunna mötas för
att söka lösningar på aktuella problem. Region Stockholm ska ta initiativ till
att skapa sådana möten.
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Region Stockholms målsättning är att såväl klinisk 1 som
folkhälsovetenskaplig forskning som bedrivs inom Region Stockholm hälsooch sjukvård, såväl i egenregi som privat, ska leda till genombrott som:
förebygger sjukdom, räddar liv och botar sjukdomar
möjliggör tidig upptäckt av såväl ohälsa som sjukdom
relaterar till hälsoeffekter av miljöexponering och arbetsmiljö
bidrar till att ställa säkrare och individbaserade diagnoser
bidrar till mindre lidande och färre komplikationer
utvecklar den personcentrerade vården
främjar patientsäkerhet och kvalitet
Region Stockholms målsättning är att forskning som bedrivs inom
kollektivtrafiken ska förbättra för länets invånare och bidra till ett hållbart
resande.
I det utbildningsuppdrag som ingår i all regionfinansierad hälso- och
sjukvård omfattas medverkan i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) 2 för
studerande på gymnasial- och yrkeshögskolenivå samt universitets- och
högskoleutbildning. VIL ingår i utbildningarna för alla kategorier av
vårdpersonal och på alla utbildningsnivåer och utgör en viktig del i
utveckling av professionell kompetens.
Vidare ansvarar Region Stockholm för läkarnas allmäntjänstgöring (AT)
och specialiseringstjänstgöring (ST) inklusive bastjänstgöring (BT) i syfte
att säkerställa det planerade behovet av läkare med specialistkompetens.
Region Stockholm ska också främja att alla medarbetare kan utveckla och
upprätthålla sin kompetens genom kontinuerlig kompetensutveckling och
livslångt lärande.
Region Stockholm ska främja kompetensutveckling på alla nivåer som
möter regionens nuvarande och framtida behov där demografiska
förändringar, teknikutveckling, nya metoder och olika sätt att organisera
Region Stockholms verksamheter tas i beaktande. Nya arbetssätt med stöd
av ny teknik och ökad samverkan bidrar till utveckling.

1

Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och
resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som
leder till ökad hälsa.
2
Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp som innefattar
arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom gymnasieskolan, lärande i arbete (LIA) inom
yrkeshögskolan samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom högskola och universitet.
VIL kan också innefatta studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier.
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2. Syfte
Region Stockholms forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi syftar
till att skapa goda förutsättningar för forskning, utbildning och utveckling i
regionens verksamheter. Sådana aktiviteter ska komma invånarna till gagn
och samtidigt ge förutsättningar för att Stockholmsregionen förblir en
ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige. En nära
koppling mellan forskning, utbildning, utveckling och innovation skapar en
modern och framåtblickande organisation. Beslutsunderlag i Region
Stockholm ska utgå från vetenskaplig grund och säkerställa möjligheten till
forskning, utveckling och utbildning.
Region Stockholm har beslutat att stärka förutsättningarna för universitet,
högskolor och näringsliv att bedriva forskning, utveckling och innovation
och samlat sina visioner i Forskningslöftet (LS 2017-1455). Forskningslöftet
har den tydliga målsättningen att öka antalet kliniska studier och att
Stockholmsregionen år 2023 ska vara en av världens främsta life-scienceregioner.

3. Tillämpning
I Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 18 kap. 2 § fastslås att ”regioner och
kommuner ska medverka vid finansiering, planering och genomförande av
dels kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område, dels
folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Regioner och kommuner ska i
dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra och
med berörda universitet och högskolor.”
Region Stockholm ska bedriva regional fysisk planering enligt Plan- och
bygglagen, 7 kap (2010:900) och innehar från den 1 januari 2019 det
regionala utvecklingsansvaret för Stockholms län i linje med gällande lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar samt förordning (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete.
Region Stockholm har ett statligt uppdrag att medverka i utbildningar inom
hälso- och sjukvård genom att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för
studerande. Utbildningarna regleras av Gymnasieförordningen
(2010:2039), Myndigheten för yrkeshögskolan, Förordningen om
vuxenutbildning (2020:461) samt Högskoleförordningen (1993:100).
Regionens ansvar att tillhandahålla platser för läkarnas allmäntjänstgöring
(AT) samt specialiseringstjänstgöring (ST) inklusive bastjänstgöring (BT) i
en omfattning som motsvarar det planerade behovet av läkare med
specialistkompetens reglera i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 10 kap 5
§.
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Enligt tandvårdslagen ska det i regionerna ska finnas möjlighet till
anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som
motsvarar det framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i
klinisk verksamhet (2019:860).
Även praktisk tjänstgöring för psykologer ska erbjudas av regionen (SOSFS
2008:34).
Samtliga verksamheter som finansieras av Region Stockholm ska tillämpa
Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategin för Region Stockholm
och beakta den i utarbetandet av styrande dokument såsom budget och
verksamhetsplaner.
Region Stockholm ska fortlöpande och transparent säkerställa att
forsknings-, utbildnings och utvecklingsstrategin efterlevs.
Funktionsområde Forskning och Innovation, regionledningskontoret ska i
samråd med avdelning Utbildning på hälso- och sjukvårdsförvaltningen
identifiera och presentera insatser kopplade till strategin i handlingsplaner
som regelbundet följs upp och revideras.
Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategin för Region Stockholm
kompletteras av Life science-strategi för Stockholmsregionen, Region
Stockholm Näringslivs- och tillväxtstrategi och Innovationsstrategi för
Region Stockholm.

4. Region Stockholm ska fortsätta skapa
förutsättningar för forskning, utbildning och
utveckling
4.1 Akademisk frihet, etiska principer och konkurrens
ska skapa kvalitet och nytta
Region Stockholm värnar den akademiska friheten som innebär att
forskaren fritt får välja forskningsproblem, metodik och publicera
resultatet. Finansieringssystemen ska bidra till att den forskning som
bedrivs i samverkan med Region Stockholm ska vara av god vetenskaplig
kvalitet och kunna ge hög nytta regionalt, nationellt och internationellt.
Huvudprincipen för fördelningen av de medel som Region Stockholm
avsätter för forskning och utveckling ska vara att de fördelas, genom en
transparent och opartisk process, i konkurrens utifrån vetenskaplig kvalitet
och nytta. All forskning som bedrivs i samverkan med Region Stockholm
ska följa god forskningssed med hänsyn till forskningsetiska och juridiska
principer för det aktuella forskningsfältet.
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4.2 Region Stockholm ska skapa långsiktiga och
pålitliga förutsättningar för forskning
God forskning fordrar tydligt ledarskap, hängivna, kompetenta forskare och
långsiktiga resurser. Forskning som söker lösningar på de samhälleliga
utmaningarna kräver i allt större utsträckning att forskare från olika
discipliner möts och ges tid att tillsammans undersöka sina
problemställningar. Region Stockholm ska skapa pålitliga förutsättningar
vad gäller finansiering, organisation och tillgång till infrastruktur och
därmed skapa en attraktiv miljö för forskare från Sverige och övriga
världen. Region Stockholm ska i ökad utsträckning attrahera
internationella projekt och talanger vilket stärker vetenskaplig kvalitet,
mångfald och finansiering.

4.3 Tillgängliggörande av data ska öka förmågan till
analys, insikter och kunskapsbildning
Utvecklingen av ny kunskap förutsätter tillgång till information och data. I
Region Stockholm finns stora mängder sammanhängande data av god
kvalitet. Region Stockholm ska ha förmåga att förvalta, bevara och
tillhandahålla data över tid genom en långsiktigt hållbar miljö för lagring
och tillgängliggörande av information. Tillgängliggörandet av data ska alltid
utgå från etiska principer och med hänsyn tagen till den enskilda individens
integritet.
Via Region Stockholms sjukhusbibliotek erbjuds regionens medarbetare
åtkomst till nationella och internationella tidskrifter, vilket ger tillgång till
kontinuerligt uppdaterad kunskap av betydelse för det dagliga arbetet.

4.4 Region Stockholm ska tillhandahålla
ändamålsenliga lärandemiljöer av hög kvalitet
Region Stockholm ska tillhandahålla ändamålsenliga lärandemiljöer av hög
kvalitet i linje med aktuell pedagogisk forskning. Regionen ska erbjuda
handledarkompetens, lokaler och stödjande faciliteter för lärande och
professionell utveckling.
Region Stockholm ska medverka till att examensmålen för respektive
utbildning uppnås samt säkerställa att lärandet utgår från studenternas
lärandemål och patientens vårdbehov med fokus på ett personcentrerat
förhållningsätt med respekt för patientens medbestämmande och integritet.
Region Stockholm ska vara föregångare både nationellt och internationellt
inom interprofessionellt lärande (IPL) och tillhandahålla ändamålsenliga
lärandemiljöer för detta syfte..
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Region Stockholm ska erbjuda mycket goda miljöer för klinisk
färdighetsträning och simulering för medarbetare och studerande.
Patientens möjlighet till delaktighet och självbestämmande ska stärkas i
enlighet med patientlagen (2014:821).
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt ska
genomsyra såväl utbildningar som verksamheter i hela hälso- och
sjukvårdssystemet samt förmåga till att verka i nya vårdmiljöer med
digitala verktyg som stöd där digitala och fysiska arbetssätt är integrerade.

4.5 Region Stockholm ska stärka förutsättningarna för
forskningsanknuten utbildning
Forskningsanknuten utbildning möjliggör implementering av ny kunskap.
Med forskningsprocessen som modell ska lärandet stödja utvecklingen av
ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Lärandet ska bidra till att
medvetandegöra för studerande hur ny kunskap och evidens kan tillämpas i
den framtida yrkesutövningen.

4.6 Region Stockholm ska främja kompetensutveckling
och det livslånga lärandet

Medarbetare i Regions Stockholm ska vara under ständigt lärande och
kontinuerligt utveckla kunskaper och färdigheter som utgår från senaste
evidens och verksamhetens behov. Varje vårdgivare ansvarar för att
medarbetarna har möjlighet att utveckla och upprätthålla sin kompetens
samt säkerställa att medarbetaren har tillräcklig aktuell kunskap för att
utföra sitt arbete. Handledarkompetens ska vara en del av systematisk
kompetensutveckling.

Region Stockholm ska medverka till att utbildningarnas innehåll, kvalitet
och dimensionering motsvarar hälso- och sjukvårdens nuvarande och
framtida kompetensbehov. Utbildningarnas innehåll och utformning ska
följa vårdens utveckling och förändrade vårdformer.
Kompetens och yrkeserfarenheten hos personer med hälso- och
sjukvårdsutbildning utanför Sverige ska tillvaratas.

5. Organisering och arbetssätt
Region Stockholm skapar genom avtal och avsiktsförklaringar med
universitet och högskolor förutsättningar för fördjupade partnerskap och
strategisk samverkan.
Region Stockholm har tecknat avtal med svenska staten om utbildning av
läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, det så
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kallade nationella ALF-avtalet (LS 1408–0943). Avtalet kompletteras med
ett regionalt avtal med Karolinska Institutet om utbildning av läkare,
verksamhetsförlagd utbildning för vissa andra hälsoprofessioner, samt
klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (LS 1411–1389)
där formerna för samarbetet och samverkansorganisationen beskrivs.
Vidare har Region Stockholm tecknat avsiktsförklaringar om forskning,
utveckling, innovation och utbildning med Kungliga tekniska högskolan (LS
2015-1096) och Stockholms universitet (LS 1406-0706).
Region Stockholm har samverkansavtal med ett flertal universitet och
högskolor om verksamhetsintegrerat lärande (VIL), inom ett flertal
utbildningsprogram. Därtill kommer Region Stockholms samverkan i Vårdoch omsorgscollege Stockholm avseende arbetsförlagt lärande (APL) inom
gymnasieskolan samt lärande i arbete (LIA) inom yrkeshögskolans hälsooch sjukvårdsutbildningar. Region Stockholms har också en aktiv
medverkan i så väl det nationella som det regionala vårdkompetensrådet.
Region Stockholm samverkar också med länets olika forsknings- och
innovationsstiftelser, forskningsplattformar och centrumbildningar med
syftet att finna lösningar på gemensamma utmaningar.

5.1. Strategisk inriktning för forskning, utbildning och
utveckling inom hälso- och sjukvård och tandvård
5.1.1 Region Stockholm ska tillgängliggöra strukturerade
hälsodata på ett samordnat, säkert, etiskt och enhetligt sätt
Digitaliseringens möjligheter innebär ett paradigmskifte för hälso- och
sjukvården. Analyser av stora datamängder från många patienter kan leda
till medicinska forskningsgenombrott om till exempel hur människors
genetik och livsstil påverkar hälsan. Det ger i sin tur möjlighet till
skräddarsydd prevention, diagnostik, behandling och bot.
Region Stockholm ska verka för att forskningen får tillgång till
strukturerade hälsodata av hög kvalitet och på så sätt möjliggöra utveckling
av ny kunskap och ny teknik. Samverkan mellan vårdgivare är kritisk då
forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården är helt beroende av
tillgång till kvalitetssäkrade data från hela hälso- och sjukvårdssystemet för
att generera kunskap som gynnar både dagens och morgondagens
patienter. Region Stockholm ska säkerställa att tillgängliggörandet av
hälsodata görs i enlighet med lagar och förordningar på ett samordnat,
säkert, etiskt och enhetligt sätt med hänsyn till den enskildes integritet.
Invånare och patienter i Region Stockholm ska ha möjlighet att, om de så
önskar, donera hälsodata för forskning och hälso- och sjukvårdsutveckling.
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5.1.2 Klinisk forskning i hela hälso- och sjukvårdssystemet
Fungerande och framgångsrik klinisk forskning är beroende av alla delar i
forskningskedjan – från provtagning, insamling av data via patienter i
vården till systematisk dokumentation och spridning av uppnådda resultat.
Det förändrade hälso- och sjukvårdssystemet, med ökad spridning av
patienter inom nätverkssjukvården, ställer krav på närmare samarbeten
och nya former av allianser mellan och inom vårdgivare. Det är centralt att
Region Stockholm ges möjlighet att säkra att forskningen kan följa
patienten och dennes sjukdomsförlopp i hela vårdkedjan, oavsett om
patientens vårdgivare är offentligt driven eller privat. Region Stockholm ska
därför, när så är relevant, ställa tydliga krav i olika typer av vårdavtal på
vårdgivares medverkan i klinisk forskning.
Region Stockholm ska skapa förutsättningar för att fler av hälso- och
sjukvårdens aktörer kan medverka i kliniska studier. Detta ska ske bland
annat genom att i vårdavtal tydliggöra uppdraget att delta i kliniska studier
genom till exempel insamling av patientdata, prover eller rekrytering av
patienter för deltagande i forskning. Vårdgivare ska genomföra denna
uppgift i enlighet med fastställda regler och förordningar samt god etisk
standard.
I den avtalsuppföljning som sker i enlighet med de avtal som tecknas med
hälso- och sjukvårdens utförare ska utfall av, och förutsättningarna för,
klinisk forskning efterfrågas och följas upp. Vidare ska kompletterande
modeller för uppföljning av utfall och förutsättningar för kliniska forskning
utvecklas.
Forskning inom hälso- och sjukvården och tandvården berör inte enbart
kliniska studier utan också ämnen som teknik, process och organisation där
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska aspekter har
en viktig roll.
5.1.3 Utbildning i hela hälso- och sjukvårdssystemet
Den kliniska utbildningen är en integrerad del av hälso- och sjukvården.
I Region Stockholm omfattas samtliga vårdgivare, både regionägda och
privata, av utbildningsuppdraget. Region Stockholm ska säkerställa
vårdgivares deltagande i utbildningsuppdraget genom tydliga krav i
vårdavtalen både avseende kvantitet och kvalitet. Vårdavtalen ska
underbygga och bidra till kompetensförsörjningen i regionen.
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Region Stockholm ska säkerställa att utbildning och kompetensutveckling
inom hälso- och sjukvården anpassas och utvecklas för att matcha
kommande kunskaps- och kompetensbehov i samband med den fortsatta
omställningen till nära vård samtidigt som andra delar av vården
koncentreras och blir mer högspecialiserad.
Samverkan och samordning mellan vårdgivare i regionen skapar ökade
förutsättningar och incitament att utveckla utbildningsuppdraget.
5.1.4 Universitetssjukvården och kunskapsstyrningen ska
tillsammans göra forskningsresultat till klinisk vardag
Universitetssjukvård är den del av hälso- och sjukvården som utformats
med särskild hänsyn till forskningens och utbildningens behov vilket
regleras i det nationella ALF-avtalet. Vid en universitetssjukvårdsenhet
(USV-enhet) ska forskning och utbildning liksom utveckling av hälso- och
sjukvården ses som kärnverksamheter och vara likvärdiga med
vårdproduktionen. USV-enheterna ska bidra till utvecklingen av hälso- och
sjukvården i Region Stockholm. Samtliga verksamhetschefer inom
universitetssjukvården ska inneha s.k. Good Clinical Practice-kompetens
(god klinisk sed).
Det är först när ny kunskap systematiskt tillämpas i vården som den kan
leda till kvalitetsutveckling och skapa ett ökat värde för patienten och
invånaren. Kunskapsstyrningen är hälso- och sjukvårdens system för att
skapa en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög
kvalitet. En förstärkning av kopplingen mellan universitetssjukvården och
Region Stockholms kunskapsstyrningssystem är angelägen då den bidrar
till att forskningsresultat snabbt och effektivt omsätts i praktiken.
Förutsättningarna för ett kunskapsbaserat arbete är beroende av en god och
hållbar kompetensförsörjning med tillgång till välutbildade medarbetare.
Modeller för detta ska fortsatt utvecklas. USV-enheterna ska även
medverka i arbetet med nationell högspecialiserad vård.
5.1.5 I Region Stockholm ska en nyfikenhetsdriven kultur,
kompetens, forskningstid och infrastruktur skapa
förutsättningar för medicinska genombrott
Hälso- och sjukvården och tandvården behöver kontinuerligt utvecklas för
att kunna erbjuda bästa möjliga vård och behandling evidensbaserat,
säkert, personcentrerat och jämlikt. Region Stockholm ska skapa goda
miljöer för klinisk forskning där invånares kunskap, erfarenheter och vilja
att delta i klinisk forskning tas tillvara.
Ledarskapet i den kliniska forskningen är centralt för att säkerställa att
medarbetarna kontinuerligt utvecklas i sin vetenskapliga kompetens och får
de resurser och den tid som krävs för den komplexa uppgiften som det
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innebär att förena klinisk forskning med hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Styrande dokument ska beakta behovet av såväl infrastruktur som de
processer som behövs för att främja samarbeten med universitet och life
science-industrin.
Region Stockholm ska tillsammans med regionens lärosäten stödja
utvecklingen hos forskare genom tydliga karriärvägar (från student till
docent) som är kopplade till en transparent incitamentsstruktur.
5.1.6 I Region Stockholm skapar ledarskapskulturen
förutsättningar för mycket gott lärande på alla nivåer
Utbildningsuppdraget ska vara en självklar, integrerad del i det dagliga
arbetet för alla medarbetare i Region Stockholm. Ledarskapet är avgörande
för att lyckas med detta. Ledarskapskulturen på alla nivåer inom hälso- och
sjukvården skall präglas av en syn på utbildning, utveckling, forskning och
kompetensutveckling som en integrerad del i vårduppdraget.
Utbildningsuppdraget skall vara väl känt i hela organisationen och
företrädas i alla verksamhetsledningar oavsett huvudman.
Genom att säkerställa adekvat pedagogisk handledarkompetens för alla
medarbetare bidrar dessa till att utbilda morgondagens medarbetare.
5.1.7 Region Stockholm ska stimulera företagsinitierad klinisk
forskning till nytta för invånare, patient och närstående
Region Stockholm ska bygga vidare på den starka traditionen av samverkan
med näringsliv och universitet, och därmed behålla rollen som värd för
ledande kunskapsorganisationer med framgångsrik forskning och för
framstående kunskapsintensiva företag.
Näringslivet har en nyckelroll i att, på kort och lång sikt, kommersialisera
den kunskap som produceras inom Region Stockholms hälso- och
sjukvårdssystem i samarbete med universitet och högskolor. Företagen har
också en avgörande betydelse för möjligheten att ta fram och sprida
samhällsviktiga medicinska genombrott i Region Stockholms verksamheter.
Företagsinitierad klinisk forskning gynnar samhället genom höjd
vårdkvalitet, patientsäkerhet, kompetensutveckling av medarbetare, ökad
produktivitet, nya arbetstillfällen samt besparing av läkemedlens- och
medicinteknikens kostnader.
Region Stockholm ska utveckla tydliga kontaktvägar för
näringslivssamverkan, transparenta regler och en kultur som stödjer
samverkan mellan hälso- och sjukvården och näringslivet i enlighet med
gällande regelverk. Region Stockholm ska ha tydliga kontaktvägar in och
kunna erbjuda testmiljöer för forskning och utveckling av nya produkter
eller tjänster.
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5.2 Strategiska inriktningar för forskning och utveckling
inom kollektivtrafiksystemet och regional utveckling
5.2.1 Region Stockholm ska stimulera forskning och utveckling
inom kollektivtrafiksystemet
Region Stockholm ska sträva mot att Stockholmsregionen blir en
klimatneutral region med hög andel hållbara resor inom gång, cykel och
kollektivtrafik. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka
för att nå både klimatmål och framkomlighetsmål. Vidare ska Region
Stockholm utveckla samarbetet med länets kommuner för att öka
attraktiviteten och effektiviteten i kollektivtrafiken.
Då kollektivtrafiksystemets utmaningar spänner över många
forskningsområden behöver forskning av hög kvalitet stimuleras inom olika
forskningsdiscipliner för att finna lösningar för ett säkert och pålitligt
transportsystem med lågt klimatavtryck. Region Stockholm ska medverka i
Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som är en flervetenskapligt
präglad forskningsmiljö som utforskar frågeställningar som går på tvärs
mellan olika forskningsområden och perspektiv.
Region Stockholm ska främja forskning inom kollektivtrafikområdet genom
att forskaren får ta del av kunskap om kollektivtrafiken såsom
samverkansformer, planer, riktlinjer och avtal för styrning och ledning av
kollektivtrafik, om utfall från levererad kollektivtrafik och erfarenheter och
lärdomar. Region Stockholm ska tillgängliggöra information och data om
kollektivtrafiken genom att erbjuda avidentifierad information om
resenärsupplevelser, resvanor och trafikproduktion.
Region Stockholm har identifierat kunskapsbehov inom bland annat:
Framtidens mobilitet
Kollektivtrafik för alla
Teknik
Integrerad samhällsplanering
Marknad och finansiering
Beslut och effekter
5.2.2 Region Stockholm ska bidra till hållbar en
samhällsutveckling.
Den ökande befolkningstillväxten i regionen ska gå hand i hand med en
hållbar samhällsutveckling. Regionplaneringen bidrar till att skapa
förutsättningar för långsiktig hållbarhet och resurseffektivitet inom både
transportsystem och markanvändning. Forskning kan bidra till lösningar
inom en rad områden som kopplar till den fysiska planeringen, det gäller
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exempelvis robusthet och tillgänglighet inom kollektivtrafiken,
mobilitetslösningar för samhällets resebehov, bebyggelseutveckling,
bostadsfrågor, hållbarhetslösningar kopplat till byggande och
klimatavtryck. Den fysiska planeringens möjligheter att skapa
förutsättningar för förbättrad folkhälsa och social hållbarhet är också
områden där forskning och utveckling krävs.
Region Stockholm ska även:
hitta nya lösningar för hållbar samhällsplanering genom
interdisciplinära forskningsprojekt,
medverka till en fysisk planering som stärker strategiska
forskningsstråk och innovationsmiljöer för att Stockholmsregionen
ska vara en ledande kunskapsregion,
medverka i det förebyggande folkhälsoarbetet, genom exempelvis
forskning inom olika transportslag och stadsplanering.
samverka med akademi, stat, kommun och andra aktörer för att
finna ny kunskap inom hållbarhetsområdet, samt
som en av Sveriges största upphandlande myndigheter utveckla och
tillämpa ny kunskap om hur upphandling kan användas som
redskap för att minska verksamheternas miljöpåverkan
5.2.3 Region Stockholm ska aktivt främja tvärvetenskaplig och
integrerad forskning
Samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för gränsöverskridande
forskningssamarbeten där långsiktiga och innovativa lösningar kan uppnås
och bidra till Stockholmsregionens attraktivitet. Därför ska naturvetare,
samhällsvetare, humanister, kulturlivet och olika professioner inom Region
Stockholm arbeta tillsammans med att identifiera utmaningar och
forskningsfrågor.
Integrerad forskning bidrar till långsiktiga lösningar på stora
samhällsutmaningar genom en inkluderande arbetsform där forskare,
beslutsfattare och andra samhällsaktörer samarbetar gränsöverskridande
med varandra och det omgivande samhället runt ett gemensamt
problemområde. Region Stockholm avser därför att verka för att aktivt
främja både integrerad forskning, som involverar kunskaper, metoder och
terminologi och expertis från skilda vetenskapsgrenar.
Region Stockholm ska verka för etableringen av det akademiska stråket
som ska förbinda Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och
Stockholms universitet. Utbyte av forskningsidéer och utveckling av ny
forskningsmetodik stimuleras av personrörlighet mellan hälso- och
sjukvård, universitet, högskolor och näringsliv.
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6. Finansiering
Staten betalar årligen ut en ersättning till berörda regioner för deras
medverkan i universitetens kliniska forskning och den kliniska delen av
läkares grundutbildning, så kallade ALF-medel. Samverkan med Karolinska
Institutet omfattar dels ALF-medel och dels de FoUUI-medel som Region
Stockholm årligen beslutar om för samarbetet inom forskning och
utbildning. Fördelning av de medel som avser samarbetet med Karolinska
Institutet ska behandlas i samverkan inom Karolinska Institutets och
Region Stockholms samverkansorganisation.
Ersättning för utbildningsuppdraget består dels av statlig ersättning (ALFmedel och VIL-ersättning) och dels budgetmedel avsatta av Region
Stockholm. Budgetmedel avsatta av Region Stockholm omfattar dels de
medel som avser samverkan med Karolinska Institutet i enlighet med det
regionala ALF-avtalet, samt även övriga medel för ersättning gällande
utbildningsuppdraget. Vårdgivarnas utbildningsåtagande samt ekonomiska
ersättning regleras i Region Stockholms årliga utbildningsdirektiv.
Region Stockholms FoUUI-budget omfattar även medel till forsknings- och
utvecklingssatsningar i samverkan med Kungliga Tekniska högskolan och
Stockholms universitet samt medel till olika stödstrukturer för klinisk
forskning och utveckling.
Region Stockholms verksamheter ska attrahera extern finansiering till
forskningsprojekt i nationell och internationell konkurrens då det i offentlig
sektor finns unika möjligheter att mäta samhällsnyttan av forsknings- och
utvecklingsprojekt, vilket i ökad utsträckning efterfrågas av
forskningsfinansiärer. Det europeiska ramprogrammet för forskning,
Horizon Europe, innebär goda möjligheter för Region Stockholm att
medverka i europeiska forskningsprojekt tillsammans med akademi och
näringsliv. Region Stockholm ska utveckla verksamheternas kapacitet att
ansöka och driva EU-finansierade projekt.
Samverkan med näringslivet ska regleras i avtal enligt gällande rätt.
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Datum: 2021-05-31
Dnr: 2021-000126 106

Handläggare: Camilla Gustavsson

Direktionen 2021-06-09

Yttrande över remiss Folkhälsopolicy
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att lämna yttrandet som svar på Region Stockholms begäran.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Region Stockholm genom Regionstyrelsen Rotel II, remitterar för yttrande
Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen
(RS 2020-0535). Kommunalförbundet är inbjuden remissinstans genom
remissbrev inkommet den 29 mars 2021. Policyn väntas beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 16 november 2021.
Region Stockholm ska vara en samlande kraft för olika aktörer i länet, i strävan
att uppnå god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen. Policyn syftar till
att vara en plattform för samlad styrning och vidareutveckling av Region
Stockholms folkhälsoarbete. Ett arbete utifrån policyn väntas bidrar till arbetet
med måluppfyllelse av FN:s globala hålbarhetsmål i Agenda 2030. Det finns
härigenom kopplingar mellan policyn och det arbete som kommunalförbundet
bedriver tillsammans med Norrtälje kommun och Region Stockholm inom
området psykisk hälsa och välbefinnande (2021-01-29 § 5 och (2020-02-06 § 6).
Kommunalförbundet ställer sig positiv till policyn och finner att den med sina
styrande principer, kan utgöra såväl ett stödjande som styrande dokument i ett
lokalt folkhälsoarbete i Norrtälje där kommunalförbundet som beställare av vård
och omsorg samt av hälsofrämjande insatser, spelar en viktig roll.
För att policyn ska kunna omsättas och implementeras av kommunalförbundet
förutsätts att den, när den är beslutad av regionfullmäktige, antas av direktionen
för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som självständig
myndighet.
Yttrandet har tagits fram i samråd med Norrtälje kommun.
Beskrivning av ärendet
Region Stockholm genom Regionstyrelsen Rotel II, remitterar för yttrande
Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen( RS 2020Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje
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E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
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0535) genom bilagd policy (bilaga 2) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
tjänsteutlåtande (bilaga 3). Kommunalförbundet är inbjuden remissinstans genom
remissbrev inkommet den 29 mars 2021. Ärendet redogör för huvuddragen av
policyn och kommunalförbundets synpunkter på policyn.
Policyn syftar till att vara en plattform för samlad styrning och vidareutveckling av
Region Stockholms folkhälsoarbete, i arbetet med att identifiera behov, utveckla
ordinarie processer och vidta åtgärder för folkhälsa. Ett arbete i enlighet med
policyn skapar förutsättningar för måluppfyllelse av den regionala prioriteringen
”Nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet ” i RUFS 2050,
samt bidrar till arbetet med måluppfyllelse av FN:s globala hålbarhetsmål i Agenda
2030.
En grundläggande utgångspunkt i folkhälsoarbete är att alla människor ska få
likvärdiga möjligheter att nå hälsa som är individuellt möjlig. Insatser på
Folkhälsoområdet kan vara generella för alla i en befolkning, rikta sig till grupper
med specifika behov och kan utgöras av insatser i en individuell kontakt med
hälso-och sjukvården eller tandvården.
Policyn slår fast att Region Stockholm har en viktig roll, genom sitt ansvar för
hälso-och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik och regional utvecklingsplanering
samt genom bidragsgivning och insatser inom kultur- och föreningslivet. Vidare
lyfts fram att Region Stockholms verksamheter också har en viktig roll för
folkhälsan som ansvariga för medarbetares arbetsmiljö bland annat.
Policyn formulerar fyra styrande principer:
1. Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning
2. Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och
förebyggande med fokus på grupper med störst behov
3. Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och
föreningsliv bidrar till samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa
4. Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete.
Policyn ska gälla löpande och utgöra ett styrdokument för Region Stockholm som
koncern.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån ett övergripande perspektiv kan en god och jämlik hälsa i befolkningen
leda till att dämpa kostnadsutvecklingen inom hälso-och sjukvården och
tandvården.
Aktiviteter som genomförs enligt policyn hos aktuella nämnder och bolag
finansieras inom ordinarie budget. Finansiering ska vara säkerställd när insatser
påbörjas.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Policyn träffar med sina styrande principer kommunalförbundets verksamheter
och uppdrag som beställare av vård och omsorg. Policyn stärker ett
helhetsperspektiv på invånare och bidrar till en förskjutning av perspektiv till hälsa
och välbefinnande, vilket bedöms ha positiva effekter för en sammanhållen vård
och omsorg för invånarna.
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Barnperspektiv
Policyn bedöms stärka barnperspektivet. Folkhälsa berör alla åldersgrupper.
Förvaltningens synpunkter
Policyn anger en långsiktig inriktning för Region Stockholm och fastställer vad
respektive nämnd och bolag ska göra i relation till policyn, utifrån sina respektive
uppdrag och ekonomiska förutsättningar.
Kommunalförbundet ställer sig positiv till policyn och finner att den med sina
styrande principer, kan utgöra såväl ett stödjande som styrande dokument i stora
delar, i ett lokalt folkhälsoarbete i Norrtälje där kommunalförbundet som
beställare av vård och omsorg samt av hälsofrämjande insatser, spelar en central
roll.
Det finns kopplingar mellan policyn till det arbete som bedrivs tillsammans med
Norrtälje kommun och Region Stockholm inom området psykisk hälsa och
välbefinnande, med förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i
Norrtälje kommun (2021-01-29 § 5 och pilotkommunsmedverkan i regionens
utvecklingsarbete ”Agenda välbefinnande” (2020-02-06 § 6). Norrtälje kommun,
kommunalförbundets andra medlem, bedriver vidare ett framgångsrikt
folkhälsoarbete och väntas få ett uppdrag att revidera sin befintliga lokala
folkhälsostrategi. I det arbetet kommer hänsyn och inspel tas till regionens
Folhälsopolicy. Detta sammantaget ökar angelägenhetsgraden av policyn.
Kommunförbundet är avslutningsvis av uppfattningen att policyn ytterligare kan
förstärka samverkan på regional och kommunal nivå, utifrån övertygelsen att
samverkan krävs för att möta komplexa samhällsutmaningar som folkhälsa
innebär. De styrande principerna kan ytterligare förtydligas, som stöd för de
verksamheter som kommer att utgå från dessa i sitt arbete.
Bilagor
1. Bilaga 1 Förslag till yttrande över remiss Folkhälsopolicy
2. Bilaga 2 Folkhälsopolicy God hälsa och minskade hälsoklyftor
3. Bilaga 3 TJUT Folkhälsopolicy HSN 2020 1162
4. Bilaga 4 Remissbrev Folkhälsopolicy
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-05-31
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Handläggare: Camilla Gustavsson
Region Stockholm Rotel II
Dnr: RS 2020-0535

Yttrande över remiss Folkhälsopolicy
Bakgrund
Region Stockholm genom Regionstyrelsen Rotel II, remitterar för yttrande
Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen.
Kommunalförbundet är inbjuden remissinstans genom remissbrev ankommet den
29 mars 2021. Policyn väntas beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 16
november 2021.
Region Stockholm ska vara en samlande kraft för olika aktörer i länet, i strävan
att uppnå god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen. Policyn syftar till
att vara en plattform för samlad styrning och vidareutveckling av Region
Stockholms folkhälsoarbete. Ett arbete utifrån policyn väntas bidrar till arbetet
med måluppfyllelse av FN:s globala hålbarhetsmål i Agenda 2030. Policyn anger
en långsiktig inriktning för Region Stockholm och fastställer vad respektive
nämnd och bolag ska göra i relation till policyn, utifrån sina respektive uppdrag
och ekonomiska förutsättning.
Synpunkter
Kommunalförbundets synpunkter är följande:


Det finns kopplingar mellan policyn till det arbete som bedrivs
tillsammans med Norrtälje kommun och Region Stockholm inom
området psykisk hälsa och välbefinnande, med förvaltningsgemensam
handlingsplan för psykisk hälsa i Norrtälje kommun (2021-01-29 § 5 och
pilotkommunsmedverkan i regionen utvecklingsarbete ”Agenda
välbefinnande” (2020-02-06 § 6). Norrtälje kommun,
kommunalförbundets andra medlem, bedriver vidare ett framgångsrikt ett
folkhälsoarbete och väntas få ett uppdrag att revidera sin befintliga lokala
folkhälsostrategi. I det arbetet kommer hänsyn och inspel tas från
regionens Folhälsopolicy. Sammantaget ökar detta angelägenhetsgraden av
policyn sett utifrån kommunalförbundets perspektiv.



Kommunalförbundet ställer sig positiv till policyn och finner att den med
sina styrande principer, kan utgöra såväl ett stödjande som styrande
dokument i stora delar, i ett lokalt folkhälsoarbete i Norrtälje där
kommunalförbundet som beställare av vård och omsorg samt av
hälsofrämjande insatser, spelar en viktig roll.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Kommunförbundet är av uppfattningen att policyn ytterligare kan
förstärka samverkan på regional och kommunal nivå, utifrån övertygelsen
att samverkan krävs för att möta komplexa samhällsutmaningar som
folkhälsa innebär. De styrande principerna kan ytterligare förtydligas, som
stöd för de verksamheter som kommer att utgå från dessa i sitt arbete.

För att policyn ska kunna omsättas och implementeras av kommunalförbundet
förutsätts att den, när den är beslutad av regionfullmäktige, antas av direktionen
för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som självständig
myndighet.

Olle Reichenberg
Ordförande
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1. Om policyn
1.1 Inledning
En god hälsa, både fysisk och psykisk, är en viktig förutsättning för att människor ska
kunna göra det de vill i livet. Folkhälsa är ett uttryck för hela befolkningens
hälsotillstånd som tar hänsyn till både nivån och fördelning av hälsan. En god folkhälsa
innebär att hälsan i befolkningen är så bra som möjligt och att den är jämlikt fördelad
mellan olika grupper i befolkningen. De omständigheter som påverkar människors
hälsa spänner över en bredd av faktorer som samspelar inbördes (figur 1).

Figur 1 – Hälsans bestämningsfaktorer1.

En god folkhälsa är både ett mål och ett medel i hållbar utveckling samt en
förutsättning för tillväxt. En välmående befolkning skapar bättre förutsättningar för
välstånd och tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre
produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. Även det omvända förhållandet
gäller, det vill säga ekonomisk utveckling skapar utrymme för en förbättrad folkhälsa.
I folkhälsoarbete krävs insatser från flertalet sektorer i samhället –offentlig sektor,
näringsliv, akademi och civilsamhälle. Region Stockholm har en viktig roll genom
ansvaret för hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik och regional
utvecklingsplanering samt genom bidragsgivning och insatser inom kultur- och
föreningslivet. Region Stockholms verksamheter har också en viktig roll för folkhälsan
som ansvariga för medarbetares arbetsmiljö samt genom arbete för miljö och klimat,
mänskliga rättigheter och antidiskriminering med mera.
Ett av regionfullmäktiges inriktningsmål är En hållbar regional utveckling, där social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt folkhälsa utgör viktiga delar. I
regionfullmäktiges budget 2021 hänvisas till länets gemensamma utvecklingsplan,
RUFS 2050 och dess regionala prioritering om att ”nå en jämlik och förbättrad
folkhälsa och sluta hälsogapet”.
1

Efter Dahlgren G, Whitehead M. (1991). Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health.
Stockholm, Sweden: Institute for Futures Studies.
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Region Stockholms vision är ”En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion
med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut”. En
sådan frihet kräver både individuellt ansvarstagande och strukturella förutsättningar.
Strukturella förutsättningar kan exempelvis handla om utbildning, försörjning, boende,
hälsosam miljö, attraktiv närmiljö, tillgång till hälsofrämjande hälso- och sjukvård,
samt möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället.
En grundläggande utgångspunkt i folkhälsoarbete är att alla människor ska få
likvärdiga möjligheter att nå den hälsa som är individuellt möjlig. Folkhälsoarbetet
omfattar alla som bor, verkar eller vistas i regionen. Insatser på folkhälsoområdet kan
vara generella för alla i befolkningen eller rikta sig till grupper med specifika behov. De
kan även utgöras av insatser i den individuella kontakten med hälso- och sjukvården
eller tandvården.
Denna policy anger en riktning för Region Stockholms arbete med att identifiera behov,
utveckla ordinarie processer och vidta åtgärder för folkhälsan. Individernas
förutsättningar är olika och Region Stockholm behöver, inom de olika verksamheternas
ansvarsområden, direkt eller indirekt, arbeta för att skapa förutsättningar för god hälsa
för alla. Därtill ska Region Stockholm som regionalt utvecklingsansvarig vara en
samlande kraft för olika aktörer i länet, i strävan att uppnå god hälsa och minskade
hälsoklyftor i befolkningen.

1.2 Syfte
Policyn anger styrande principer för Region Stockholms samlade arbete för god hälsa
och minskade hälsoklyftor i befolkningen. Policyn syftar till att utgöra en plattform för
samlad styrning och vidareutveckling av Region Stockholms folkhälsoarbete.
Policyn bidrar till uppfyllelse av målformuleringar i budget inom inriktningsmålet En
hållbar regional utveckling, specifikt inom områdena social hållbarhet och folkhälsa.
Policyn visar en långsiktig inriktning medan prioriteringar och finansiering för
respektive år bestäms i budget.
Arbete i enlighet med policyn skapar förutsättningar för måluppfyllelse av den
regionala prioriteringen ”Nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta
hälsogapet” i RUFS 2050. Därutöver bidrar arbetet till måluppfyllelse av FN:s globala
hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt inom mål 3 ”God hälsa och välbefinnande” samt
mål 10 ”Minskad ojämlikhet”.

1.3 Tillämpning
Policyn gäller för Region Stockholms nämnder och bolag samt, via avtalsreglering, de
verksamheter som arbetar på uppdrag av regionen. Vilka delar av policyn som ska
tillämpas av respektive verksamhet framgår i avsnitt 2.1-2.4. Nämnder och bolag ska i
sitt arbete med budgetunderlag och verksamhetsplanering beakta de styrande principer
som framgår av denna policy. Finansiering ska vara säkerställd när insatser påbörjas.
Policyn stödjer och kompletterar Region Stockholms övriga styrande dokument.
Arbetsmiljöfrågor, digitalisering och it, forskning och innovation samt
hållbarhetsarbete, inklusive miljöarbete och delaktighet för funktionsnedsatta, barns
rättigheter och nationella minoriteters rättigheter, samt antidiskriminering,
demokratifrågor med mera, har en hög grad av påverkan på folkhälsans utveckling men
beskrivs i andra styrande dokument, inte i denna policy.
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2. Styrande principer
Policyns styrande principer utgörs av rubrikerna i 2.1-2.4 nedan.

2.1 Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i
ledning och styrning
Alla nämnder och bolag inom Region Stockholm bidrar, utifrån sina uppdrag och
ekonomiska förutsättningar, långsiktigt till en utvecklad folkhälsa och minskade vårdoch omsorgsbehov. Detta arbete sker integrerat i ordinarie processer.
•

•

Nämnder och bolag säkerställer, genom analys, utveckling och uppföljning av
ordinarie kärn- och stödprocesser, att stärkande faktorer för befolkningens hälsa
främjas och riskfaktorer för ohälsa undanröjs eller minskas. Särskilt fokus ligger på
de faktorer som har störst påverkan på hälsans bestämningsfaktorer samt på hur
förutsättningar kan stärkas för de grupper som har störst behov2.
Nämnder och bolag genomför konsekvensanalyser i berednings- och
beslutsprocesser avseende hur större projekt och reformer påverkar befolkningens
hälsa och dess fördelning 2,3. Konsekvensanalyserna ligger till grund för
avvägningar och beslut samt till konkreta åtgärder.

Tillämpas av: Samtliga nämnder och bolag.

2.2 Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande
och förebyggande med fokus på grupper med störst behov
Region Stockholms hälso- och sjukvård och tandvård levererar hälsofrämjande hälsooch sjukvård samt befolkningsinriktade insatser som ger bästa möjliga hälsoresultat
med befintliga resurser.
•
•
•

•

Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens beställare säkerställer ett vårdutbud
utifrån befolkningens vårdbehov och regionens ekonomiska förutsättningar, med
utgångpunkt i bland annat underlag om sjukdomsbörda och skillnader i hälsa.
Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens beställare stödjer aktivt och följer upp
vårdgivares implementering av hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Hälso- och sjukvården och tandvården levererar en hälsofrämjande, förebyggande,
säker och sammanhållen nära vård och tandvård där individen ges möjlighet att
vara delaktig i vårdprocess och planering utifrån sin egen förmåga. Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att individens hälsa och förmåga är i fokus vid
varje möte med vården.
Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens system för kunskapsstyrning bidrar till en
mer jämlik vård och hälsa genom att skapa förutsättningar för utveckling, spridning
och användning av bästa möjliga kunskap samt till uppföljning av vårdresultat.

Region Stockholm (Vårdens kunskapsstyrningsnämnd) försörjer nämnder och bolag med
aktuellt kunskapsunderlag om faktorer som påverkar hälsan i olika grad, om hälsans fördelning
i befolkningen, metoder för hur hälsa kan främjas och riskfaktorer minskas, samt stödmaterial
för genomförande av konsekvensanalyser.
3 Indikator fastställd i budget mäter andelen vidtagna åtgärder utifrån genomförda
folkhälsokonsekvensanalyser.
2
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▪
▪
▪

Relevanta delar av hälso- och sjukvården och tandvården är aktiva aktörer i
befolkningsinriktade insatser i lokalsamhällen.
Befolkningsinriktade insatser planeras med utgångspunkt i bästa möjliga kunskap
samt utifrån underlag om sjukdomsbörda och skillnader i hälsa. Insatser som
saknar tillräcklig evidens kan prövas i mindre skala förutsatt att de utvärderas.
Relevanta delar av hälso- och sjukvården och tandvården samt därtill kopplade
kunskapscentrum bidrar till att sprida kunskap om hälsan och dess fördelning i
befolkningen till olika sektorer i samhället.

Tillämpas av: Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Tillämpning inkluderar även, genom avtalsreglering, all regionfinansierad hälso- och
sjukvård och tandvård. Tillämpning inkluderar även, där så är relevant,
verksamheter inom civilsamhället som mottar finansiellt stöd från regionen.

2.3 Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till
kultur- och föreningsliv bidrar till samhälleliga förutsättningar
för god och jämlik hälsa
De verksamheter som ansvarar för kollektivtrafik, regional utvecklingsplanering samt
stöd till kultur- och föreningsliv verkar aktivt för att främja samhälleliga
förutsättningar för god folkhälsa och för att förebygga ohälsa.
▪

▪

▪

▪

Den regionala utvecklingsplaneringen stimulerar långsiktigt hållbara fysiska och
sociala livsmiljöer genom samverkan med regionala aktörer. Jämlik tillgång och
tillgänglighet till hälsosamma och attraktiva livsmiljöer, stödjande strukturer och
miljöer för fysisk aktivitet samt samhällsservice främjas.
Kollektivtrafiken gör samhället tillgängligt för människor i regionens alla delar,
skapar förutsättningar för en fungerande arbetsmarknads- och utbildningsregion,
samt binder samman områden med olika identitet. Vid utveckling av trafiksystemet
beaktas förutsättningar för goda livsmiljöer och minskade hälsoklyftor.
Kollektivtrafiken bidrar till minskade utsläpp och ger förutsättningar för ökad
fysisk aktivitet genom att underlätta kombinationsresor med cykel och gång.
Ett näringsliv med hållbar och konkurrenskraftig tillväxt samt långsiktig
kompetensförsörjning och sysselsättning i ett inkluderande arbetsklimat
stimuleras. Genom att fler etableringar stimuleras ökar handel, forskning och
innovationsgrad vilket kan bidra till stärkta livsvillkor.
Stöd till det professionella kulturlivet, till folkbildningens och föreningslivets
aktörer, däribland idrottens och friluftslivets aktörer på distriktsnivå, främjande av
kommunal kulturverksamhet, samt ansvar för konstnärlig gestaltning av
vårdmiljöer skapar förutsättningar för kvalitativa kulturupplevelser, delaktighet,
bildning och attraktiva livsmiljöer.

Tillämpas av: Nämnder och bolag inom kollektivtrafik, regional utveckling och
kultur. Tillämpning inkluderar även, genom avtalsreglering, all regionfinansierad
verksamhet exempelvis trafikoperatörer, underhålls- och byggentreprenörer samt
vaktbolag. Tillämpning inkluderar även, där så är relevant, verksamheter som
mottar finansiellt stöd från regionen, såsom exempelvis civilsamhälle och näringsliv.
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2.4 Region Stockholm är en samlande kraft i länets
folkhälsoarbete
Region Stockholm har ett helhetsansvar för länets utveckling genom det regionala
utvecklingsuppdraget. En aktiv samverkan med länets kommuner, civilsamhälle,
akademi och näringsliv är central för en positiv hälsoutveckling i befolkningen.
▪
▪
▪
▪

Region Stockholm arbetar tillsammans med länets aktörer genom dialog och
förankring för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen.
Region Stockholm är en tydlig, pålitlig och lyhörd samverkanspartner som bidrar
till att skapa tillitsfulla relationer mellan länets aktörer.
Region Stockholm säkerställer att kunskap om hälsan och dess fördelning i
befolkningen integreras i länets strategiskt viktiga utvecklingsfrågor.
Region Stockholms faktaunderlag, analyser och kunskapsspridning inom folkhälsa
bidrar till att underlätta kommunernas kort- och långsiktiga planering.
Tillämpas av: Samtliga nämnder som arbetar övergripande med regionala
utvecklings- och samverkansfrågor.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälsoutveckling
Sara Wiklund Cardell

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-18

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor
i befolkningen
Ärendebeskrivning
En gemensam folkhälsopolicy har arbetats fram som fastställer styrande
principer för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade
hälsoklyftor i befolkningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i folkhälsoberedningen
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget till
folkhälsopolicy.
2. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i budget 2020 och 2021 uppdragits att ta
fram en ny folkhälsopolicy för beslut i regionfullmäktige 2021. Policyn ska
ta vid efter den nuvarande Policy för folkhälsa 2017-2021.
En god folkhälsa innebär att befolkningen har god hälsa, både fysiskt och
psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i
befolkningen.
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En god folkhälsa är både ett mål och ett medel för en hållbar utveckling
samt en förutsättning för tillväxt1. En välmående befolkning skapar bättre
förutsättningar för välstånd och tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad
sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och
omsorg. Även det omvända förhållandet gäller, det vill säga ekonomisk
utveckling skapar utrymme för en förbättrad folkhälsa.
Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är "att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation"2. I likhet med Agenda 2030 för hållbar utveckling
uppmärksammar de nationella folkhälsopolitiska målen att hälsoskillnader
är en utmaning för samhället som helhet, dels utifrån perspektivet hållbar
utveckling, dels utifrån ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser.
För att nå resultat i folkhälsoarbete krävs insatser från flertalet sektorer i
samhället –offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Region
Stockholm, har en viktig roll genom ansvaret för hälso- och sjukvård och
tandvård, kollektivtrafik och regional utvecklingsplanering samt genom
insatser inom kultur- och föreningslivet. Region Stockholms verksamheter
har också en viktig roll för folkhälsan som ansvariga för medarbetares
arbetsmiljö samt genom arbete för miljö och klimat, mänskliga rättigheter,
antidiskriminering med mera.
Kommunerna är vidare viktiga aktörer då de ansvarar för flera
verksamheter som är viktiga ur folkhälsosynpunkt, såsom skola och
barnomsorg, fysisk planering och bostadsförsörjning, vatten och avlopp,
hälso- och miljöskydd, räddningstjänst, vård- och omsorgsverksamheter för
äldre och personer med funktionsnedsättning, samt frivilliga uppgifter
inom fritid och kultur, energi, sysselsättning och näringslivsutveckling.
Allt folkhälsoarbete syftar ytterst till att förebygga sjukdom och ohälsa - så
kallad prevention. Insatser på folkhälsoområdet kan vara generella för alla i
befolkningen eller rikta sig till grupper med specifika behov. De kan även
utgöras av insatser i den individuella kontakten med hälso- och sjukvården.

1
2

Jämlikhetskommissionen, SOU 2020:46
God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Prop. 2017/18:249
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För att en god och jämlik hälsa ska uppnås krävs att människor ges
likvärdiga förutsättningar att göra sina egna val. De omständigheter som
påverkar människors hälsa -hälsans bestämningsfaktorer - spänner över
en bredd av faktorer som samspelar inbördes3. Bland dessa ingår
strukturella förutsättningar som är möjliga att påverka genom politiska
beslut. Strukturella förutsättningar för hälsa är exempelvis utbildning,
försörjning, boende, hälsosam miljö, attraktiv närmiljö, tillgång till
hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt möjlighet till inflytande och
delaktighet i samhället.
En miljömässigt hållbar utveckling har stor betydelse för folkhälsan.
Föroreningar, såsom luftföroreningar och farliga kemikalier, är ett av de
största globala hälsoproblemen. Även andra miljöfaktorer, som
klimatförändringar och en försämrad biodiversitet, påverkar människors
hälsa. Naturens förmåga att rena luft, sänka temperaturer, erbjuda
rekreativa och hälsosamma miljöer är några exempel på ekosystemtjänster
som gynnar hälsan hos befolkningen. Arbetet för att nå nationella
miljömålen har därför stor betydelse för folkhälsan. Inom Region
Stockholm beskrivs och normeras detta arbete inom ramen för RUFS och
Region Stockholms hållbarhetspolicy.
Överväganden
Den föreslagna folkhälsopolicyn anger styrande principer för Region
Stockholms samlade arbete för god hälsa och minskade hälsoklyftor i
befolkningen. Policyn syftar till att, tillsammans med en i budget fastställd
indikator om folkhälsokonsekvensanalyser, utgöra en plattform för samlad
styrning, uppföljning och vidareutveckling av Region Stockholms
folkhälsoarbete. Uppföljning av vidtagna åtgärder samt av utvecklingen av
hälsans fördelning i befolkningen är nödvändig för folkhälsoarbetet samt
för att Region Stockholms olika verksamhetsområden kontinuerligt ska
kunna utvecklas i linje med aktuella behov.
Folkhälsopolicyn föreslås beslutas av regionfullmäktige och gälla tillsvidare.
Policyn ska tillämpas av alla verksamheter i Region Stockholm. Detta
innebär att nämnder och bolag i sitt arbete med verksamhetsplanering och
budgetunderlag beaktar ett folkhälsoperspektiv och policyns styrande
principer. Policyn visar en långsiktig inriktning medan prioriteringar och
finansiering för respektive år bestäms i budget.
Folkhälsopolicyn bidrar till uppfyllelse av målformuleringar i budget inom
inriktningsmålet En hållbar regional utveckling, specifikt inom områdena
social hållbarhet och folkhälsa.
3

Dahlgren G, Whitehead M. (1991). Policies and Strategies to Promote Social
Equity in Health. Stockholm, Sweden: Institute for Futures Studies.
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Arbete i enlighet med policyn skapar även förutsättningar för
måluppfyllelse av den regionala prioriteringen ”Nå en jämlik och
förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta hälsogapet” i RUFS 2050.
Därutöver bidrar arbetet till måluppfyllelse av FNs globala hållbarhetsmål
Agenda 2030, särskilt inom mål 3 ”God hälsa och välbefinnande” samt mål
10 ”Minskad ojämlikhet”.
Hälsan hos befolkningen i Stockholmsregionen är överlag god, men inte
jämnt fördelad. Detta innebär att förekomsten av kroppslig och psykisk
sjukdom samt förtida död är lägst i de mest gynnade socioekonomiska
grupperna och ökar gradvis med minskad tillgång till sociala och
ekonomiska förutsättningar, såsom tex inkomst och utbildning4. Eftersom
Stockholms län är socioekonomiskt segregerat uppstår stora skillnader
mellan kommuner och stadsdelar.
En ökad efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster kan förväntas de
närmaste 10-20 åren4. I Region Stockholms långtidsutredning framgår att
Region Stockholm bör öka satsningen på prevention, särskilt till utsatta
grupper, för att minska ohälsan och möta vårdbehoven. En minskning av de
socioekonomiska skillnaderna i hälsa i Stockholmsregionen skulle sannolikt
bidra till stora förbättringar av hälsan och minskningar av sjukdomsbördan
i stort5.
Under covid-19-pandemin har konsekvenserna av ett ojämlikt samhälle
synliggjorts. Covid-19 har, i likhet med i stort sett alla folkhälsoproblem,
drabbat vissa grupper ojämlikt4. Män, äldre personer, individer med lägre
socioekonomisk status, samt individer födda i vissa länder och vissa
bostadsområden drabbats hårdare än andra. Inkomst är den
socioekonomiska faktor som har tydligast koppling till risk att dö i
sjukdomen. Minskade hälsoskillnader samt en beredskap för hur olika
händelser i samhället påverkar olika grupper skulle bidra till ett mer
motståndskraftigt samhälle, bättre rustat för påfrestningar och kriser såsom
exempelvis pandemier.
Föreslagen policy anger en riktning för Region Stockholms arbete med att
identifiera behov, utveckla ordinarie processer och vidta åtgärder för
folkhälsan. Individernas förutsättningar är olika och Region Stockholm
behöver, inom de olika verksamheternas ansvarsområden, direkt eller
indirekt, arbeta för att skapa förutsättningar för god hälsa för alla. Därtill
ska Region Stockholm som regionalt utvecklingsansvarig vara en samlande
kraft för olika aktörer, i strävan att uppnå god hälsa och minskade
hälsoklyftor i befolkningen.

Socioekonomiska faktorer och covid-19 i Stockholms län, Centrum för
epidemiologi och samhällsmedicin, 2020
4
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Policyn stödjer och kompletterar Region Stockholms övriga styrande
dokument. Arbetsmiljöfrågor, digitalisering och it, forskning och
innovation samt hållbarhetsarbete, inklusive miljöarbete och frågor om
delaktighet för funktionsnedsatta, barns rättigheter och nationella
minoriteters rättigheter, samt antidiskriminering, demokratifrågor med
mera, har en hög grad av påverkan på folkhälsans utveckling men beskrivs i
andra styrande dokument, inte i denna policy.
Folkhälsopolicyn har tagits fram i en förvaltningsövergripande
projektgrupp och styrgrupp med representation från
regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
trafikförvaltningen, tillväxt- och regionplaneförvaltningen samt
kulturförvaltningen. Representanter för förvaltningar och bolag har deltagit
i underhandsberedning. Underlaget har även granskats av expertis inom
folkhälsa vid Region Stockholms centrumbildningar. Anvisningarna för
Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (ILS) har
utgjort ramverk för framtagandet av policyn5.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås bistå Region Stockholms
verksamheter genom stöd till implementering av folkhälsopolicyn. Under
2021 avser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att planera för stödjande
åtgärder för implementering av policyn. Denna aktivitet ska följas upp inom
ramen för ordinarie budgetprocess. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
för avsikt att planera för stödjande aktiviteter som, enlighet med
implementeringsteori6, ger verksamheterna kompetens, motivation och
möjlighet att implementera policyns styrande principer. Där så är möjligt
kommer framtagande av stödmaterial att utvecklas i samråd med
regionledningskontoret för synkronisering med närliggande frågor inom
exempelvis hållbarhetsområdet.
I folkhälsopolicyns styrande princip 2.1 (Region Stockholm integrerar
kunskap om folkhälsa i ledning och styrning) anges att nämnder och bolag
genom utveckling av ordinarie processer ska säkra att stärkande faktorer
för folkhälsan främjas och riskfaktorer för ohälsa undanröjs eller minskas.
Denna princip är av central betydelse för att nämnder och bolag i högre
utsträckning än idag ska beakta hur deras verksamheter påverkar på
hälsans bestämningsfaktorer och hälsans fördelning i befolkningen.
Avsikten är att regionens olika verksamheter ska kunna bidra till att
reducera såväl skillnader i hälsa som belastningen på hälso- och
sjukvården.

5 Anvisningar

för Integrerad ledning och styrning (ILS) (RS 2019–1160)
Susan Michie mfl. The behaviour change wheel: a new method for characterising
and designing behaviour change interventions. Implement Sci, 2011. 6: p. 42.
6
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Processer som berörs av denna princip 2.1 kan bland annat vara sådana
som rör hälso- och sjukvård och tandvård (som även omnämns i styrande
princip 2.2), regional utveckling, kollektivtrafik och kultur (som omnämns i
styrande princip 2.3), samt därutöver exempelvis processer för regionens
övriga inköp och investeringar samt processer för krisberedskap
(exempelvis i syfte att förebygga ökande hälsoskillnader som konsekvens av
samhällskriser).
I styrande princip 2.3 anges att den regionala utvecklingsplaneringen
bidrar till att främja hälsosamma och attraktiva livsmiljöer. Begreppet
attraktiva livsmiljöer berör samverkan mellan stadsplaneringens,
näringslivets och kulturens företrädare för att skapa attraktiva miljöer med
sociala och kulturella värden för människor att arbeta, leva och trivas i men
också som attraktionskraft för besöksnäringen och för att bidra till den
regionala och lokala identiteten och utvecklingen. Inom regional
utvecklingsplanering kan hälsosam och attraktiv livsmiljö handla om att
planera för och främja att den byggda miljön inte skadar hälsan genom
buller, luftföroreningar eller dylikt, att den ger skönhetsupplevelser och
trevnad samt har fungerande infrastruktur med ett varierat utbud av
bostäder, utbildning, arbetsplatser och arbetstillfällen, offentlig och privat
service samt, möjligheter till fysisk aktivitet samt natur och kultur.
Kulturens roll för attraktiva livsmiljöer kan vara exempelvis stöd till
bevarande och främjande av kulturarvet och länets kulturmiljöer, stöd till
kulturlivets infrastruktur så att människor kan ta del av kulturupplevelser i
det gemensamma offentliga rummet, stöd som bidrar till ett kreativt
företagande samt att samtida konst placeras i vården och andra offentliga
miljöer. Tillsammans skapar hälsosamma och attraktiva livsmiljöer en god
och långsiktigt hållbar livsmiljö (Plan- och bygglagen 2010:900), God
bebyggd miljö (Miljökvalitetsmål 15) och Hållbara städer och samhällen
(Mål 11 Agenda 2030).
Ekonomiska konsekvenser
Folkhälsopolicyn anger principer för hur nämnder och bolag inom Region
Stockholm ska arbeta för att förbättra folkhälsan och minska hälsoklyftorna
i regionen. Utifrån ett övergripande ekonomiskt perspektiv kan en god och
jämlik hälsa i befolkningen leda till att dämpa kostnadsutvecklingen inom
hälso- och sjukvården och tandvården. Förbättrad folkhälsa kan också
främja tillväxten i länet och därmed bidra till att förbättra Region
Stockholms ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet som leder
till att Region Stockholms vision uppnås.
Policyn anger en långsiktig inriktning för Region Stockholm men fastställer
inte vad respektive nämnd eller bolag ska göra. Samtliga nämnder och
bolag inom Region Stockholm bidrar utifrån sina respektive uppdrag, och
ekonomiska förutsättningar.
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En stor del av arbetet sker genom kunskapsintegration och
verksamhetsutveckling inom ordinarie processer. Hälsofrämjande insatser
genomförs först efter att finansiering säkerställts av respektive nämnd eller
bolag i samband med arbetet med budgetunderlag och
verksamhetsplanering.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Folkhälsopolicyn bidrar positivt till patientsäkerhet genom att den tydliggör
att hälso- och sjukvården och tandvården ska leverera en hälsofrämjande,
förebyggande, säker och sammanhållen nära vård och tandvård med
individen som medskapare, där de med störst behov prioriteras. Ett
hälsofrämjande förhållningssätt innebär att individens hälsa och förmåga
är i fokus vid varje möte med vården vilket utgör en viktig grund för
patientsäkerhetsarbetet.
Konsekvenser för folkhälsa
Folkhälsopolicyns syfte är att bidra till en god och jämlik hälsa i
befolkningen. Folkhälsopolicyn väntas få positiva konsekvenser för
folkhälsa genom att alla nämnder och bolag, utifrån sina uppdrag, och
ekonomiska förutsättningar, långsiktigt bidrar till en utvecklad folkhälsa.
Detta arbete sker integrerat i ordinarie processer samt genom
hälsofrämjande insatser. Policyn föreskriver bland annat att nämnder och
bolag ska säkerställa att stärkande faktorer för befolkningens hälsa främjas
och riskfaktorer för ohälsa förebyggs. Särskilt fokus ska ligga på de faktorer
som har störst påverkan på hälsans bestämningsfaktorer samt på hur
förutsättningar kan stärkas för de grupper som har störst behov.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård

Folkhälsopolicyn föreskriver att hälso- och sjukvård och tandvård ska bidra
till att kompensera för ojämlikheten i hälsa genom att arbeta
hälsofrämjande och förebyggande med fokus på grupper med störst behov.
Begreppet jämställdhet innefattas inom begreppet jämlikhet i policyn7.
Vidare pekar folkhälsopolicyn på att hälso- och sjukvårdens och
tandvårdens system för kunskapsstyrning skapar förutsättningar för
utveckling, spridning och användning av bästa möjliga kunskap och till
uppföljning av resultat, vilket förväntas ge en mer jämlik vård och hälsa.
Att hälsan är jämlikt fördelad innebär att det inte förekommer undvikbara
skillnader i sjuklighet och dödlighet mellan exempelvis olika socioekonomiska
grupper, mellan olika kön, mellan olika åldrar, mellan personer med
funktionsnedsättning och befolkningen i sin helhet, mellan majoritetsbefolkningen
och de nationella minoritetsgrupperna, eller mellan personer med olika sexuell
läggning.
7
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Miljökonsekvenser
Arbete för en förbättrad miljö innefattas i den bredd av åtgärder som bidrar
till positiv utveckling av folkhälsan. Policyn betonar vikten av att arbeta för
en förbättrad miljö men fastställer inte styrande principer för området då
detta görs inom ramen för Region Stockholms hållbarhetspolicy.
Främjande av stärkande faktorer för befolkningens hälsa och förebyggande
av riskfaktorer för ohälsa skapar förutsättningar för minskad
sjukdomsbörda vilket i sin tur bidrar till minskat behov av sjukvård och
därmed minskad resursförbrukning och miljöpåverkan från hälso- och
sjukvården.
Administrativa konsekvenser
Folkhälsopolicyn föranleder ett krav på samtliga nämnder och bolag att
avsätta tid för att, inom ramen för ordinarie arbete med
verksamhetsplanering och budgetunderlag, beakta ett folkhälsoperspektiv
och de styrande principer som framgår av policyn. Policyn föreskriver även
att nämnder och bolag ska genomföra folkhälsokonsekvensanalyser i
samband med större projekt och reformer. Arbete med beslutsunderlag i
denna riktning bedöms kunna ge stora positiva verksamhetsmässiga
konsekvenser men bedöms ta begränsade resurser i anspråk.

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Magnus Thyberg
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Björn Eriksson, 2021-02-18
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Regionstyrelsen
Rotel II

REMISS

Diarienummer
RS 2020-0535

Remissinstanser – se sändlista

Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa
och minskade hälsoklyftor i befolkningen
Rotel II remitterar för yttrande bilagda tjänsteutlåtande från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och en remissversion av Folkhälsopolicy för Region
Stockholm. I remissen ligger att roteln vill ha remissinstansernas
synpunkter på förslaget till Folkhälsopolicy inför beslut i regionfullmäktige.
Folkhälsopolicyn avses att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde
den 16 november 2021.
I samband med remissperioden har det funnits möjlighet att delta i en
hearing om folkhälsopolicyn och att ställa frågor till projektgrupp och
projektägare. Remisshearingen har innehållit en kort presentation av
policyn, möjlighet att ställa frågor samt diskussion om verksamheternas
behov av stöd för kommunikation och implementering. Hearingens
målgrupp har varit handläggare inom Region Stockholm som ska besvara
remissen.
Remisstiden sträcker sig till den 17 juni 2021. Yttranden ska skickas till
regionledningskontorets registrator, e-post: registrator.lsf@sll.se. Ange
diarienummer RS 2020-0535. Respektive nämnd och bolag ansvarar för ett
samlat svar för alla sina respektive verksamheter.
Frågor kring remissen kan besvaras av Sara Wiklund Cardell, enheten för
hälsoutveckling, avdelningen för kunskapsutveckling, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, e-post: sara.wiklund-cardell@sll.se,
telefonnummer 08-123 133 54.

Patrik Lind
Kanslichef

Region Stockholm
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 44 28
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Fel! Hittar inte
REMISS

Sändlista
Region Stockholm
Fastighets- och servicenämnden
Färdtjänstnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karolinska universitetssjukhuset
Kulturnämnden
Patientnämnden
Revisorskollegiet
Stockholms läns sjukvårdsområde
Tillväxt- och regionplanenämnden
Trafiknämnden
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
AB Stockholms läns landstings internfinans
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Danderyds sjukhus AB
Folktandvården i Stockholms län AB
Landstingshuset i Stockholm AB
Locum AB
Medicarrier AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Stockholm Care AB
Södersjukhuset AB
Södertälje sjukhus AB
Tiohundra AB
För remissmottagares kännedom skickas även remissen utan
information om remisshearing till ett stort antal aktörer och
organisationer. Remissmottagare är aktörer som bedriver verksamhet
på uppdrag av Region Stockholm, regionala aktörer såsom till exempel
samtliga kommuner i länet, organisationer i civilsamhället, fackliga
organisationer, lärosäten och ett antal regioner.

Diarienummer
RS 2020-0535

1193

1(3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-05-31
Dnr: 2021-000155-739

Handläggare: Viveka Söderbärg Åhs
Direktionen 2020-06-09

Svar på skrivelse angående fria arbetsskor till
personalen inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta förvaltningens svar på skrivelsen.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Hanna Stymne Bratt (S) har den 28 april 2021 dnr 2021-000155 739 inkommit
med skrivelse till kommunalförbundet angående fria arbetsskor till personalen
inom äldreomsorgen. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
i Norrtälje beslutade 2021-04-28 § 65 att ge förvaltningen i uppdrag att besvara
skrivelsen. I skrivelsen lyfts fram frågan om att införa rätt till ergonomiska arbetsskor för alla anställda inom äldreomsorgen.
Hanna Stymne Bratt (S) föreslår att det ska ställas krav på utförare inom äldreomsorgen att erbjuda skobidrag till anställda. De föreslår vidare att förvaltningen
utreder hur ett införande av skobidrag ska gå till samt vad en rimlig ersättningsnivå för ett skobidrag kan vara. Förvaltningen har med anledning av inkommen
skrivelse gjort en kartläggning av om skobidrag är något utförarna erbjuder samt
hur utförarna ser på frågan.
Avtalen med utförarna inom äldreomsorgen reglerar idag vad som ska göras och
inte hur det ska göras. Detta gäller såväl insatser till brukarna som arbetsgivarnas
ansvar för personalens arbetsmiljö. Kraven i avtalen KSON tecknat gör gällande
att utförarna ska följa de krav som ställs i den arbetsrättsliga lagstiftningen.
Arbetsskor för personal inom äldreomsorgen ingår inte i regelverket om personlig
skyddsutrustning.
Kommunalförbundet har gjort en beräkning utifrån ett antagande att ett skobidrag
är 1 000 kronor per medarbetare och år, vilket medför en kostnad på cirka
1,9 mnkr. Ett infört krav innebär en revidering av avtal och att ersättningsnivåerna
behöver justeras för att täcka den extra kostnaden för utförarna. Bedömningen är
att den extra kostnaden inte ryms inom befintlig budgetram.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Ekonomiska konsekvenser
Nedanstående tabell visar en uträkning på vad ett infört skobidrag skulle innebära
för kostnad. Förvaltningen har gjort en beräkning utifrån ett antagande att ett
skobidrag är 1 000 kronor per medarbetare och år vilket skulle medföra en
kostnad på cirka 1,9 mnkr.
Utförare
Fast anställda Vikarier
Kundval
427
Särskilt boende för äldre
774
Summa
1201

Totalt
229
453
682

656
1227
1883

Skobidrag
Kostnad
1 000 kr
656 000 kr
1 000 kr
1 227 000 kr
1 000 kr
1 883 000 kr

Förvaltningens synpunkter
Kommunalförbundet har med anledning av inkommen skrivelse gjort en
kartläggning av om de olika utförarna inom äldreomsorgen erbjuder bidrag för
arbetsskor till sina medarbetare samt hur de ser på frågan om arbetsskor.
Av tabellerna nedan framgår att en av utförarna inom kundvalet erbjuder sina
medarbetare bidrag för skor medan tre av utförarna inom särskilda boenden för
äldre gör det.
Kundval
Utföare
Attendo
Lugn & Ro

Skobidrag
200 kr
0 kr

Tiohundra

0 kr

Väddö Vård

0 kr

Äldreliv

0 kr

Särskilda boenden för äldre
Utförare
Attendo
Kavat vård
Norlandia
Vardaga Silverhemmen
Tiohundra

Skobidrag
200 kr
1 000 kr
0 kr
300 kr
0 kr

Utförarna svarar samstämmigt att ett avtalskrav på skobidrag till personalen skulle
ha en stor påverkan på deras ekonomi.
Avtalen med utförarna inom äldreomsorgen reglerar idag vad som ska göras och
inte hur det ska göras. Detta gäller såväl insatser till brukarna som arbetsgivarnas
ansvar för personalens arbetsmiljö. I dialog mellan avtalshandläggare på förvaltningen och företrädare för utförarna har utförarna framfört att de inte gärna
ser att avtalen ska detaljstyra hur de ska arbeta för att säkra att personalen har en
god arbetsmiljö.
Kartläggningen visar att det är vanligare att arbetsgivarna ger bidrag till arbetsskor
på äldreboenden än i kundvalet.
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Förklaringen till detta ligger sannolikt i att personalen på äldreboenden använder
arbetsskor medan personal inom kundvalet inte har speciella arbetsskor hos
brukarna, utan antingen tar av sig sina skor eller sätter på skoskydd.
I Arbetsmiljölagen regleras de skyldigheter arbetsgivare har för att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet för sin personal. I de avtal KSON tecknat med
utförarna inom äldreomsorgen ställs idag inte krav på att utförarna ska erbjuda
bidrag för arbetsskor till sina medarbetare. Kraven i avtalen KSON tecknat gör
gällande att utförarna ska följa de krav som ställs i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det finns mycket som påverkar personalens hälsa och säkerhet på
arbetetsplatsen och för personal inom omsorg och sociala tjänster regleras
användning av personlig skyddsutrustning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Arbetsskor för personal inom äldreomsorgen ingår inte i regelverket om personlig
skyddsutrustning.
Ett införande av ett krav på skobidrag kan inte göras inom ramen för befintliga
avtal utan kräver en revidering av avtalen. Ett infört krav skulle innebära att
ersättningsnivåerna behöver justeras för att täcka den extra kostnaden för
utförarna. Kommunalförbundet bedömer att den extra kostnaden inte ryms inom
den befintliga budgetramen.
Bilagor
1. Skrivelse fria arbetsskor till personalen inom äldreomsorgen.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-05-20
Dnr: 2021-000203-771

Handläggare: Camilla Gustavsson

Direktionen 2021-06-09

Information om pilotkommunsmedverkan Strategi för
psykisk hälsa och välbefinnande
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Psykisk hälsa är en viktig del i den sammanhållna vården och omsorgen för
invånarna i Norrtälje kommun. Med gemensam ansats och gemensamma resurser
angriper Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje samhällsutmaningen med psykisk hälsa tillsammans med Norrtälje kommun.
Ett viktigt initiativ är pilotkommunsmedverkan i Region Stockholms ” Strategi för
främjande av psykisk hälsa och välbefinnande” som direktionen för Kommunalförbundets Sjukvård och omsorg i Norrtälje fattade beslut om den 2020-02-06 § 6.
Strategiarbetet har kopplingar till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
(RUFS) samt till Agenda 2030.
Informationsärendet lämnar en rapport av pågående pilotkommunsarbete, initiativ
som tagits och hur arbetet länkar samman och förstärker det gemensamma arbetet
med förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa som direktionen för
Kommunalförbundets Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutade om 2021-01-29
§ 5.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Datum: 2021-05-18
Dnr: 2021-000157-739

Handläggare: Viveka Söderbärg Åhs

Direktionen 2021-06-09

Information om beläggning på äldreboende
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Ärendet redogör för situationen gällande beläggningsgrad på särskilda boenden
för äldre i Norrtälje kommun ur olika perspektiv.
Förvaltningen konstaterar att efterfrågan på plats på äldreboende har minskat
även fast andelen äldre i kommunen fortsätter att öka. Förvaltningen bedömer att
det råder osäkerhet inom ett par områden, bland annat gällande prognos för den
fortsatta beläggningsgraden samt behovet- och utbudet av alternativa
boendeformer och hur detta kan påverka efterfrågan av äldreboenden.
Det är framförallt i äldreboenden som Tiohundra AB ansvarar för som de tomma
platserna finns. Det är också Tiohundra ABs äldreboenden som förvaltningen har
full rådighet över och det är i dessa boenden som omställning till annan
verksamhet eller liknande är möjligt att genomföra.
Förvaltningen samverkar med verksamhetschef för äldreboenden i Tiohundra AB
och har gemensamt kommit överens om ett antal möjliga åtgärder som kan
genomförs i närtid. Förvaltningen avser att återkomma till direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om vidtagna åtgärder.
Beskrivning av ärendet
Ärendet redogör för situationen gällande beläggningsgrad på särskilda boenden
för äldre i Norrtälje kommun ur olika perspektiv.
Nedan följer en redovisning av faktorer som kan påverka beläggningen.
Statistik beslut om särskilt boende
Tabellen nedan visar antalet fattade beslut om särskilt boende för äldre per
månad. Genomsnittet för 2019 var i genomsnitt 29 fattade beslut per månad, för
2020 blev genomsnittet 27.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
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För januari till och med april 2021 är genomsnittet 30 beslut per månad. Tabellen
visar att en nedgång skedde i samband med starten a Coronapandemin men att
antalet sedan ökade till i stort sett samma nivå som 2019.
Tabell: Antalet fattade beslut per månad särskilt boende för äldre
Månad / År
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Årssnitt

2019
35
25
30
27
16
21
31
41
46
21
35
24
29

2020
40
27
28
20
13
19
22
25
40
35
27
31
27

2021
30
19
35
37

30

Statistik beläggning
Bilden nedan visar att beläggningsgraden minskade markant under 2020 jämfört
med 2019. Genomsnittet för 2019 var 768 belagda platser per månad, för 2020
blev genomsnittet 758 belagda platser, för januari till och med april 2021 är
genomsnittet 743 belagda platser. Bilden visar att nedgången av beläggningsgraden
började i april 2020 vilket sammanfaller med starten av Coronapandemin.
Graf: Beläggningsgrad per månad särskilt boende för äldre
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Bilden nedan visar hur antalet tillgängliga platser kommer att förändras under
2021 i och med att två nya äldreboenden öppnar1Den visar även hur många av de
belagda platserna som är verkställda totalt samt hur många av dessa som är
verkställda i Norrtälje kommun.
Graf: Antal tillgängliga platser/belagda och verkställda platser/verkställda i
Norrtälje särskilt boende för äldre

Verkställighet av beslut om särskilt boende
Beslut om särskilt boende kan verkställas på olika sätt. Inom Norrtälje kommun
finns platser i boenden som är direktupphandlade av Tiohundra AB, upphandlade
enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) samt upphandlade enligt Lag om
valfrihet (LOV). Utanför Norrtälje kommuns gränser kan platser köpas enligt
Länsöverenskommelsen2 eller genom rena individavtal.
Efter det att en enskild fått sin ansökan om plats i särskilt boende beviljad
påbörjas förvaltningens arbete med att hitta en lämplig plats. Den enskilde har
möjlighet att lämna önskemål om vilket boende hen önskar. Enligt
Länsöverenskommelsen som Kommunstyrelsen beslutat att anta, den 17
december 2018, § 211, har den enskilde även möjlighet att få sitt beslut verkställt i
någon av de övriga kommuner som undertecknat överenskommelsen.
I vissa fall köps också platser utanför Norrtälje kommun och
Länsöverenskommelsen I snitt under 2021 har 30 platser köpts medan snittet för
2020 var 24 platser, snittet för 2019 var 14 platser och snittet för 2018 var nio
platser. Ungefär hälften av de platser som köps i år är enligt villkoren i
Länsöverenskommelsen.
Orsak till att den enskilde tackar nej
En av anledningarna till att beläggningsgraden på särskilda boenden i Norrtälje är
låg har sin grund i att enskilda i högre grad än innan pandemin tackar nej till
erbjudna platser. Orsaker som identifierats hör till stor del ihop med rädsla för
smitta. Det besöksstopp som gällde på särskilda boenden som periodvis gällde
under 2020 har också spelat stor roll.

1

Humana Norrtälje Hamn, 80 platser och Humana Östhamra, 60 platser

2

Länsöverenskommelsen är en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till
särskilt boende mellan kommunerna i Region Stockholm
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Enligt förvaltningens boendesamordnare nämns även andra orsaker som till
exempel att enskild önskat ett specifikt boende eller ort och därför tackar nej till
erbjuden plats, hyresnivån är för hög, storleken på bostaden är för stor eller för
liten samt att enskild vill bo kvar hemma ett tag till.
Beskrivning av ersättningsmodellerna
I samtliga tre avtalsformer som reglerar köp av plats på särskilt boende i Norrtälje
kommun regleras ersättningen genom en fast dygnsersättning, vilken ska täcka
samtliga kostnader som är förenade med uppdraget. Fast ersättning gäller både för
belagd och icke belagd plats, där priset för icke belagd plats är i cirka 67 % av
priset för belagd plats. Ersättning för icke belagd plats betalas maximalt ut enligt
ersättningsnivån reducerad ersättning under sju dagar.
Tabell: ersättningsnivåer särskilda boenden för äldre
LOV
Attendo Balders Båge, Attendo
Demens
Maria Winkvist, Attendo Vårdbo
Vård och omsorg
Krögaren, Muraren, Wallinska Reducerad ersättning

2021
2 145 kr
1 907 kr
1 427 kr

Granparkens äldreboende

LOU
Demens
Vård och omsorg
Parboende
Reducerad ersättning

2021
1 889 kr
1 689 kr
1 100 kr
1 100 kr

Solbacka demensboende

LOU
Demens
Vård och omsorg
Parboende
Reducerad ersättning

2021
1 636 kr
1 636 kr
450 kr
1 500 kr

Direktavtal
Demens

2021
1 955 kr

Vård och omsorg
Reducerad ersättning

1 717 kr
1 237 kr

Rosenlundsgården

Direktavtal
Demens
Vård och omsorg
Parboende
Reducerad ersättning

2021
2 134 kr
1 902 kr
1 434 kr
1 434 kr

Blidösundsgården

Direktavtal
Demens
Vård och omsorg
Parboende
Reducerad ersättning

2021
2 108 kr
1 876 kr
1 408 kr
1 408 kr

August Jansgården, Bergshyddan,
Birgittagården, Blidösundsgården,
Elmstagården, Kristinagården och
Ängsgården

För avtal som tecknas enlig Länsöverenskommelsen betalar KSON den kostnad
som inflyttningskommunen har avtalat om för boendet. KSON har det fortsatta
myndighetsansvaret och debiterar den enskilde avgift enligt de regler som gäller
här.
I individavtal som tecknas förhandlas priset och ersättningsvillkoren fram mellan
KSON och den leverantör som säljer platsen.
Hantering av hyror
När det gäller verksamheter som drivs av Tiohundra AB och för de två
verksamheter som är upphandlade enligt LOU tillhandahålls lokalerna av KSON.
KSON hyr dessa lokaler av Norrtälje kommun antingen i första eller i andra hand
beroende på vem som äger fastigheten. När det gäller administration av hyresavtal
till de boende hanteras den av antingen Norrtälje kommun eller av KSON. I de
fall KSON administrerar hyrorna tillfaller även hyresintäkterna KSON.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för KSON
Uteblivna intäkter för outhyrda lägenheter där KSON hanterar hyresavtalen
medför en kostnad för KSON. Uteblivna intäkter där Norrtälje kommun hanterar
hyresavtalen har hittills inte medfört en kostnad för KSON men kan komma att
göra det då Norrtälje kommun signalerat att de vill ta upp detta för diskussion.
Detta beror på att lägenheter står tomma längre perioder än tidigare och att
kostnaden för Norrtälje kommun därför blivit högre.
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Kostnaderna för tomma dygn var år 2019 cirka 3,7 mnkr och år 2020 cirka 4,5
mnkr vilket innebär en ökning på cirka 0,7 mnkr. En ökad kostnad för tomma
dygn innebär en lägre kostnad totalt eftersom ett belagt dygn ersätts med ett högre
dygnspris.
Konsekvenser för utförare inom LOV
Vid en låg beläggning påverkas utförarna inom LOV både genom uteblivna
hyresintäkter samt minskad prestationsersättning.
Konsekvenser för Tiohundra AB och utförare inom LOU
Då KSON tillhandahåller lokalerna för dessa verksamheter påverkas utförarna
enbart genom minskad prestationsersättning.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen konstaterar att efterfrågan på plats på äldreboende har minskat
även fast andelen äldre i kommunen fortsätter att öka. Förvaltning bedömer att
det är svårt att veta om nuvarande nivåer kommer att bestå eller om det kommer
att bli en återgång till de nivåer som rådde innan pandemin. Det är också svårt att
veta hur behovet av alternativa boendeformer, exempelvis biståndsbedömt
trygghetsboende, kommer att se ut och hur ett eventuellt utbud av detta i så fall
kommer att påverka efterfrågan av plats på äldreboende. Förvaltningen kommer
sannolikt att få i uppdrag av Norrtälje kommun att utreda frågan ytterligare.
Utifrån rådande läge behöver en plan tas fram för att på ett mer resurseffektivt
sätt nyttja de lokaler som finns.
Förvaltningen har kartlagt beläggningsgraden på nuvarande äldreboenden och kan
konstatera att det är framförallt i äldreboenden som Tiohundra AB ansvarar för
som de tomma platserna finns. Det är också Tiohundra ABs äldreboenden som
förvaltningen har full rådighet över och det är i dessa boenden som omställning
till annan verksamhet eller liknande är möjligt att genomföra.
Förvaltningen samverkar med verksamhetschef för äldreboenden i Tiohundra AB
och har gemensamt kommit överens om ett antal åtgärder som kan komma att
genomföras i närtid. Föreslagna åtgärder är:
Nya målgrupper
En eller flera avdelningar på ett äldreboende anpassas för äldre personer som idag
bor på socialpsykiatriboenden. Detta skulle innebära att platser frigörs på dessa
boenden och skulle kunna minska behov av köpta platser.
Annan inriktning
Förlägga korttidsboendet Sjöglimten på något eller några äldreboenden. Detta
skulle innebära att nuvarande lokaler på ROS frigörs.
Ställa om del av eller ett helt äldreboende till ett biståndsbedömt trygghetsboende.
Detta kan genomföras om förvaltningen får i uppdrag av Norrtälje kommun att
arbeta vidare med införandet av biståndsbedömt trygghetsboende.
Tillfälligt stänga delar av ett eller flera boenden
En eller flera avdelningar på något äldreboende stängs tillfälligt. Detta innebär att
Tiohundra AB kan utnyttja personalresurser på ett effektivare sätt.

Intern

1203

6(6)
För KSON innebär det en lägre kostnad för ersättningen men också en högre
kostnad för uteblivna hyresintäkter.
Förvaltningen avser att återkomma till direktionen för Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje om vidtagna åtgärder.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-05-18

Handläggare: Magnus Blomdahl
Direktionen 2021-06-09

Information om publicering av skrivelser och
protokollsanteckningar på hemsida
Fr.o.m. direktionens sammanträde den 15 september 2021 inför förvaltningen en
ny rutin avseende inkomna skrivelser och protokollsanteckningar. Skrivelser och
protokollsanteckningar som inkommer till direktionssekreteraren senast kl. 10.00
dagen före direktionssammanträden kommer att publiceras på kommunalförbundets hemsida.

Maria Johansson
Förbundsdirektör
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2021-06-01

Handläggare: Magnus Blomdahl

Beslut
Delegationsbeslut Förlängning av avtal om luftvägsmottagning, 2021-05-12
dnr 2021-000196-770.
Delegationsbeslut Godkännande av ägarförändringar i Lugn & Ro Vård och Omsorg AB,
2021-05-17 dnr 2021-000197 739.
Delegationsbeslut Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SOL) per den 31 mars 2021, 2021-05-18
dnr 2021-000141 731.
Delegationsbeslut Avrop från Addas ramavtal för Trygghetslarm och larmmottagning 2019,
2019-05-20 dnr 2021-000198 732.
Delegationsbeslut om utfärdande av fullmakt, 2021-05-24.
Delegationsbeslut om avsteg från vite år 2020 inom vårdval barnavårdscentral (BVC), 2021-05-25
dnr 2021-000212 770.
Delegationsbeslut godkännande av ändrad bolagsform Anna Nilsson fysioterapi, 2021-05-28
dnr 2021-000213-771.
Delegationsbeslut avskrivning av skuld, 2021-05-27.
Delegationsbeslut jämkning av dubbla boendekostnader. 202-05-27.
Delegationsbeslut avskrivning av skuld, 2021-05-27.
Delegationsbeslut godkännande överlåtelse av verksamhet, 2021-05-31 dnr 2021-000221 739.
Delegationsbeslut om ersättare för förbundsdirektör, 2021-05-31.
Delegationsbeslut rapportering av ej verkställda beslut per den 31 mars 2021, 2021-05-18
dnr 2021-000141 731.
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Datum: 2021-05-12
Dnr: 2021-000196-770
Handläggare:
Maria Sedell

Förlängning av avtal om luftvägsmottagning
Beslut
1. Förbundsdirektören beslutar att teckna förlängning av avtal gällande
luftvägsmottagning med Tiohundra AB för perioden 2021-06-05--06-18.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
(KSON) gav 2020-03-23 förbundsdirektören i uppdrag att bevaka och fatta beslut
om att vid behov tillfälligt justera villkor inom KSON:s hälso-, sjukvård och omsorg,
med anledning av Covid-19 (dnr: 2020-127-009).
Förlängning av avtal om tillfällig luftvägsmottagning
För patienter som misstänkts vara smittade av coronavirus inrättades en luftvägsmottagning
2020-10-01, för att minimera risk för smittspridning. Patienter som av husläkarmottagningar
inom Norrtälje kommun bedöms vara i behov av fysiska mottagningsbesök,
kan av dessa mottagningar i stället bokas för besök vid Tiohundra AB:s luftvägsmottagning.
KSON:s förvaltning tecknade därför avtal om luftvägsmottagning
med Tiohundra AB för perioden 2020-10-01--12-31 (dnr: 2020-000318-770).
Avtalet har därefter förlängts i omgångar att gälla till och med 2021-06-04 (dnr:
2020-000373-770). En förlängning av avtalet initialt av sommaren är motiverat
utifrån nuvarande smittspridning, i avvaktan på ytterligare vaccinering mot covid-19
inom Norrtäljes befolkning och i avvaktan på från sommaren, en förväntad
nedgång av samhällssmittspridningen enligt prognos från Folkhälsomyndigheten.
Förbundsdirektören föreslås därför besluta om en förlängning för perioden 202106-05--06-18. Bemanning och ersättning kvarstår oförändrat under
förlängningsperioden.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje Kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
KSON:s kriskanal för utförare, Covid-19, i Microsoft Teams
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Datum: 2021-05-17
Dnr: 2021-000197-739
Handläggare:
Mona Larsson

Godkännande av ägarförändringar i Lugn&Ro Vård och
Omsorg AB
Beslut
1. Förbundsdirektören godkänner ägarförändringar och förändringar i ledningskretsen i
Lugn&Ro Vård och omsorg AB, enligt ansökan som inkom till Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje den 10 maj 2021.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Enligt kommunalförbundets delegationsordning, punkt I8, är det förbundsdirektör
som beslutar om förändrade ägarförhållanden. Ansökan om godkännande av ägarförändringar och förändring i ledningskretsen i Lugn&Ro Vård och Omsorg AB
inkom till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje den 10 maj 2021,
d.nr. 2021-000197-739.
Lugn&Ro Vård och Omsorg AB, org.nr. 556884-0432, driver sedan 2012
verksamhet inom Kundvalet i Norrtälje, d.nr. 2011-000171-730 och d.nr. 2020000013-739. Lugn&Ro Vård och Omsorg AB har meddelat att vissa förändringar
avses genomföras i företagets ägarförhållanden. Detaljerna i förändringarna framgår
av dokument som lämnats till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i
Norrtälje. Avtalet mellan Lugn&Ro Vård och Omsorg och KSON med d.nr. 202000013-739 kommer att gälla som tidigare.
Beslut skickas till
Roger Svensson (roger.svensson@lugn-och-ro.se)
Charlotte Haggren (loha83@gmail.com)
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2021-05-18

Dnr:
2021-000141-731

Till
Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

Handläggare
Annica Tillberg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SOL)
per den 31 mars 2021
1. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje överlämnar rapporten till
Direktionen och kopior av individrapporterna till Kommunalförbundets revisorer.
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Den rapportering av icke verkställda beslut enligt § 9 LSS och enligt 4 kap. 1 § SOL
den 31 mars 2021 som insänds IVO, omfattar 59 gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.
Antal gynnande beslut om insats enligt § 9 LSS och enligt 4 kap. 1 § SOL som
tillsänts IVO för kvartal 1, 2021 är fler än antal
gynnande beslut som tillsändes IVO för föregående kvartal.
Av dessa gynnande beslut avser:
Bostad för vuxna 9§9
Kontaktperson Lss 9§4
Kontaktperson Sol
Dagligverksamhet 9§10

15 personer ( 10 kvinnor, 5 män )
12 personer ( 3 kvinnor, 9 män )
13 personer ( 7 kvinnor, 6 män )
2 personer ( 1 Kvinna, 1 man)

Inrapporterat stop i verkställighet
Dagligverksamhet 9§10 köpt
Dagligverksamhet 9§10 egen regi
Sysselsättning Sol egen regi
Avlösarservice 9§5

3 personer ( 2 kvinnor, 1 man )
3 personer ( 1 kvinna, 2 män )
3 personer ( 2 kvinnor, 1 man )
1 person ( 1 man )
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Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting har från den 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att
rapportera in gynnande beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen
skall ske på individnivå och en gång per kvartal. Upprepad rapportering ska göras på
individnivå fram till dess beslutet är verkställt eller ånyo verkställt. Detta framgår av
proposition 2007/08:43.
Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skickas uppgifter om namn, personnummer, beslutsdatum, typ av insats, skäl till att beslutet inte verkställts samt övriga
upplysningar/åtgärder. Revisorerna får en avidentifierad kopia av underlag som skickas till
IVO. Som den yttersta konsekvensen avseende gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader kan IVO ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.

Datum för
gynnande beslut

Sökandes
födelseår

Skäl till att beslutet ej verkställts

Boende med

särskilt
service

LSS

180116

1994

Önskemål bo i Norrtälje

181108

1996

Önskemål att bo i Norrtälje

181220

1995

Önskemål bo i Norrtälje.

190318

1995

Önskemål bo i Norrtälje

190401

1993

Platsbrist

191008

1994

Önskemål bo i Norrtälje

200214

2001

Önskemål bo i Norrtälje

200512

1963

Önskemål bo i Norrtälje

200607

2002

200612

2000

200810

1979

200918
201105

1973
1970

Kommentar

Beslutet
verkställt
/återtaget

Erbjuden gruppbostad i Hallstavik
Odenbacken tackar nej
Erbjuden gruppbostad i Hallstavik
Odenbacken tackar nej
Erbjuden gruppbostad i Hallstavik
Odenbacken tackar nej
Erbjuden gruppbostad i Hallstavik
Odenbacken tackar nej
Bor på serviceboende, önskar byta
servicebostad till ett med fler med
samma diagnos.
Erbjuden gruppbostad i Hallstavik
Odenbacken tackar nej
Erbjuden servicebostad i Hallstavik
Kustvägen tackar nej
Erbjuden gruppbostad i Hallstavik
Odenbacken tackar nej
210228

Önskemål bo i Norrtälje

Erbjuden gruppbostad i Hallstavik
Odenbacken tackar nej
Erbjuden service boende i
Hallstavik kommande verkställ an
210208
210215
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201218

1954

Önskemål bo i Rimbo

201222

1992

Önskemål bi i Norrtälje

Erbjuden gruppbostad i Hallstavik
Odenbacken tackar nej
Enskild inte redo ännu för att flytta
hemifrån, behöver bli stabilare i sitt
mående.

Kontaktperson 9§4
200507

2002

Söker passande kontaktperson

200515

1954

Söker passande kontaktperson

200520

1983

Söker passande kontaktperson

200601
200803

2000
2000

201014

1981

Finns ev en kontaktperson

201029

2002

Söker passande kontaktperson

201029

1981

Söker passande kontaktperson

201101

1990

Söker passande kontaktperson

201104

1996

Söker passande kontaktperson

201111

2006

Söker passande kontaktperson

Enskild är inte så motiverad till
insatsen just nu företrädare önskar
att man avvaktar tills enskild mår
bättre. Ny kontakt ska tas i april.
Kontaktsekreterare börjar arbeta i
ärendet, så snart de kan.
Två kp tillfrågade ingen kunde åta
sig uppdraget.
Återtagen ansökan

210218
210304

Enskild har ett eget förslag på
kontaktperson. Kontaktsekreterare
arbetar i ärendet.
Kontaktsekreterare börjar arbeta i
ärendet, så snart de kan.
Kontaktsekreterare börjar arbeta i
ärendet, så snart de kan.
Kontaktsekreterare börjar arbeta i
ärendet, så snart de kan.
Kontaktsekreterare börjar arbeta i
ärendet, så snart de kan.
Kontaktsekreterare börjar arbeta i
ärendet, så snart de kan.

Kontaktperson Sol
200504
200610
200616
200715

1975
1955
1982
1951

200827

1953

200918

1950

200929
201016
201109

1976
1970
1988

210217
210316
Söker passande kontaktperson
200225
På grund av smittorisk så önskar enskild
avvakta med matchmöte.
Anhörig önskar avvakta lite med
insatsen
Söker passande kontaktperson
Söker passande kontaktperson

Kontaktperson finns.
Kontaktsekreterare i kontakt med
anhörig till enskild, arbetar i ärendet.
Kontaktsekreterare letar lämplig kp
Kontaktsekreterare letar lämplig kp
210204

201113

1995

Söker passande kontaktperson

201130

1990

Söker passande kontaktperson

201229

1960

Söker passande kontaktperson

Kontaktsekreterare börjar arbeta i
ärendet, så snart de kan.
Kontaktsekreterare börjar arbeta i
ärendet, så snart de kan.
Kontaktsekreterare börjar arbeta i
ärendet, så snart de kan.
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Dagligverksamhet 9§10
201106

1998

Dagligverksamhet finns

201209

2001

Saknar ivo-tillstånd för fler platser

Enskild kommer inte igång med dv
på grund av att enskild kommer att
byta kommun.
Enskild önskar byta dv till privat
utförare, utförare har ansökt om
utökning av platser i sin verksamhet

Stopp i verkställ an på
grund av pandemi
Covid-19
Dagligverksamhet 9§10
köpt
Enskild är inte tillbaka på sin dv pga
pandemi Covid-19
Enskild är inte tillbaka på sin dv pga
pandemi Covid-19

190814

1988

200501

1996

201116
Dagligverksamhet 9§10
egen regi

1993

200330

1958

Enskild är fortsatt borta från
verksamheten pga smittorisk av Covid19.

130101

1990

Enskild är fortsatt borta från
verksamheten pga smittorisk av Covid19 i januari.

140901

1993

Enskild är fortsatt borta från
verksamheten pga smittorisk av Covid19.

Dagligverksamhet är igång och kan
ta emot enskild.
Dagligverksamhet är igång och kan
ta emot enskild.
210401
Pandemi Covid-19
Enskilds beslut gick ut i slutet på
mars, ny ansökan om insatsen är
skickad till enskild.
Enskild har fått utökade
assistanstimmar med 78 tim i jan.
Februari byter enskild dv till en mer
Covid-19 anpassad.
Verksamheten är igång som vanligt

SOL Sysselsättning egen
regi
200211

1960

200201

1994

Sysselsättningen är igång som
Enskild behöver stöd av personal för
vanligt, inväntar att enskild ska
att kunna komma iväg till sysselsättning
komma tillbaka.
Enskild är fortsatt borta från sin
sysselsättning nu på grund av smittorisk
av Corona-19.

Avlösarservice 9§5
200201

2002

Enskild har fått sin första Covid-19
vaccin, inväntar nu sin andra
vaccinationsspruta för covid-19

Anhöriga har kontakt med
utföraren, så att insatsen kan gå
igång, så snart enskild är helt
vaccinerad.

210126

1212

Sida
5 (5)
Datum
2021-05-18

Bilagor
Avidentifierade individrapporter skickas med
Beslut skickas till
Kopior av individrapporterna till revisorerna
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Datum: 2021-05-20
Dnr: 2021-000198-732

Handläggare:
Simon Claesson

Avrop från Addas ramavtal för Trygghetslarm och
larmmottagning 2019
Beslut
Förbundsdirektören beslutar att avropa från Addas tillfälliga ramavtal för Trygghetslarm
och larmmottagning 2019, delområde stationära trygghetslarm och larmmottagning.

Maria Johansson
Maria Johansson
förbundsdirektör

Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Enligt kommunalförbundets delegationsordning (antagen 2019-09-25) framgår i
punkt B 10 att det är förbundsdirektören som beslutar om ” Avrop på ramavtal
totalkostnad 1 mnkr eller mer”.
KSON söker en leverantör för trygghetslarm och väljer att avropa från Addas (f.d.
SKL Kommentus) ramavtal Trygghetslarm och larmmottagning 2019 delområde
stationära trygghetslarm och larmmottagning – hela larmkedjan med utbruten
larmmottagning.
Nuvarande avtal gällande trygghetslarm, som är tecknat med Tunstall AB, löper ut
2021-08-31, dnr 2017-48-732 , varför Kommunalförbundet måste teckna ett nytt
avtal.
Avropet omfattar:
• Krav på digitala trygghetslarm, kommunikation och larmmottagning.
• Möjlighet att beställa tillbehörslarm (rörelselarm, sänglarm, mattlarm mm).
• Möjlighet att beställa mobilt trygghetslarm, kameratillsyn mm om leverantören
kan leverera detta (anges som utvärderingskriterium och option).
• Installation, utbildning, service och support.
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Avtalstid 2021-09-01 – 2024-08-31, med möjlighet till förlängning med ett år i
taget tre gånger (3+1+1+1 år).

Den förnyade konkurrensutsättningen har beretts genom en arbetsgrupp av
representanter från KSON:s förvaltning samt från TioHundras trygghetsjour med
stöd av upphandlingsenheten på Norrtälje kommun. Under arbetet har tre av de
fyra leverantörerna som har möjlighet att lämna anbud enligt ramavtalet, Camanio
AB, Doro AB, SOS Alarm Sverige AB och Svan Care AB, tagit möjligheten att
presentera sin produkt för arbetsgruppen.
Ekonomiska konsekvenser
Idag hyr KSON trygghetslarm vilket inkluderas i den årliga budgeten. Efter denna
upphandling kommer KSON fortsätta att hyra trygghetslarm från den nya
leverantören. Den löpande årskostnaden kommer troligtvis att bli högre än
nuvarande avgift men beräknas ligga i paritet med denna. Utöver den löpande
kostnaden tillkommer en engångskostnad för installation på ca 2,2 mnkr.
Avtalet skrivs på 3 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 år med ett år i
taget. Att skriva avtalet på längre tid än tidigare innebär att KSON inte behöver
upphandla ny teknik lika frekvent. Samt att leverantörerna får en garanti på längre
kontraktstid vilket innebär att de förhoppningsvis kan ge KSON lägre hyrpris.
Baserat på leverantörernas lämnade max pris i ramavtalet kan avtalet innebära en
anbudssumma för de första tre åren på 8 – 16,5 mnkr.
Utvärderingskriteriernas respektive mervärde har satts i relation till anbudssummans
storlek och möjliga spann mellan olika leverantörer. Bedömningen har gjorts att
mervärdet därför behöver vara relativt högt för att ge effekt så att KSON kan
upphandla en kvalitativ produkt. Mervärdet kan totalt uppgå till 2,46 mnkr.
Bilagor
1. Anbudsinbjudan trygghetslarm
2. Svarsmall delområde 1 Avropsförfrågan trygghetslarm 2019 KSON
Beslut skickas till
Beslut skickas till:
• Registrator TioHundra AB - registrator@tiohundra.se

POSTADRESS

Box 801, 761 28 Norrtälje
ORG ANIS ATIONSNUMMER

222000-1891

BESÖKS ADRESS

Rubingatan 2

TELEFON

E-POST

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

TELEFAX

WEBB

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

PLUSGIRO

4761002-7

BANKGIRO

5063-8394
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Anbudsinbjudan

Diarienummer: 2021-000198-732
Tillfälliga trygghetslarm, Adda
2021-05-20

1.
ALLMÄN INFORMATION
Kommunalförbundet Sjukvård –och omsorg i Norrtälje, nedan kallad KSON, inbjuder till att
inkomma med anbud i avropsförfrågan enligt Addas (SKR:s) Tillfälliga ramavtal gällande
Trygghetslarm och larmmottagning 2019, delområde stationära trygghetslarm och
larmmottagning..
1.1.
Upphandlingsdokumentens innehåll och disposition
Upphandlingsdokumenten är:
•
•

Anbudsinbjudan (detta dokument)
Svarsmall delområde 1 Avropsförfrågan trygghetslarm 2019 KSON

Genom att lämna anbud i denna avropsförfrågan intygar anbudslämnare att de har noggrant
läst och förstått innehållet i denna anbudsinbjudan samt svarsmallen, där samtliga
förutsättningar för uppdraget ges. I det fall något är oklart i svarsmallen ska anbudslämnare
kontakta ansvarig för upphandlingen och ställa frågor.
1.2.
Beskrivning av uppdraget
KSON avser att anskaffa Stationära trygghetslarm och larmmottagning - hela larmkedjan med
utbruten lammottagning. Den primära larmmottagningen kommer genomföras av TioHundra
AB och enheten för trygghetsjour som bemannas dygnet runt alla dagar.
Avtalstid 3+1+1+1 år. KSON förbehåller sig rätten att besluta om eventuell förlängning.
1.3.
Upphandlande myndighet
Upphandlande myndighet är Kommunalförbundet sjukvård-och omsorg i Norrtälje,
organisationsnummer: 222000-1891
1.4.
Kontaktperson under anbudstiden
Kommunens handläggare under anbudstiden är:
Namn: Maria Lundström
Telefon: 0176-713 03
Mail: maria.lundstrom@norrtalje.se
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2.

UPPHANDLINGSFORMALIA

2.1.
Upphandlingsform
Upphandlingen genomförs som en konkurrensutsatt avropsförfrågan där 4 stycken
leverantörer erhåller anbudsförfrågan.
2.2.
Inlämning av anbud
Anbud lämnas via e-Avrop.com. För att kunna hämta underlaget och lämna anbud måste du
registrera dig på e-Avrop om du inte redan gjort det. Vi rekommenderar att du registrerar
konto i god tid innan anbudstiden löper ut. Kontot är kostnadsfritt för leverantörer.
Klicka här för att läsa mer om hur du registrerar konto
2.3.
Anbud
På anbud ställs följande formkrav:
•
•
•

anbud ska vara skrivet på svenska
hänvisningar till webbsidor godtas ej som anbudssvar
Eventuella hänvisningar till bilagor ska vara tydliga med angivande av namn på bilaga
som hänvisning sker till samt sida i bilagan.

Anbud ska baseras på de förutsättningar som framgår av denna förfrågan och innehålla alla
uppgifter, beskrivningar av erbjuden vara/tjänst och eventuella bilagor som efterfrågas och
som KSON behöver för att kunna utvärdera anbudet. Det kommer inte vara möjligt att i
efterhand göra tillägg, förtydliga eller ändra i anbudet annat än i vissa undantagsfall.
Sådana ändringar kan aldrig ske på anbudsgivarens initiativ.
2.4.
Frågor, svar och kompletteringar
Alla frågor ska ställas elektroniskt. Du ställer din fråga på samma sida på e-Avrop som där du
hämtade detta förfrågningsunderlag. Alla besvarade frågor skickas via e-Avrop till
frågeställaren och till alla som redan hämtat ut underlaget samt publiceras i upphandlingens
annons. Frågeställaren är anonym.
Sista dag för att ställa frågor är 9 juni kl. 23:59.
Innan anbud lämnas uppmanas Anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om avropet
har tillkommit.
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Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av KSON under anbudstiden är bindande för
både KSON och Anbudsgivare.
2.5.
Sista anbudsdag
En upphandlande myndighet får inte pröva ett anbud som har inkommit efter midnatt den sista
anbudsdagen.
Anbud lämnas via e-Avrop senast 15 juni kl. 23.59.
2.6.
Anbudets giltighetstid
Anbudet ska minst vara giltigt i 120 dagar from sista anbudsdag. Om en
överprövningsprocess inleds förlängs anbudets giltighetstid automatiskt till och med trettio
(30) kalenderdagar efter att domstolsbeslut vunnit laga kraft.
2.7.
Tilldelningsbesked, beställning och avtal
Tilldelningsbesked kommer att skickas via e-Avrop.
Tilldelningsbeskedet innebär inte i sig en beställning, utan är ett besked om vilket beslut som
fattats i upphandlingen. Först därefter kommer kommunen ta kontakt med vinnande
leverantör för att teckna avtal enligt de förutsättningar som beskrivs i anbudsförfrågan.
2.8.
Avbrytande av upphandling
Avropet kan komma att avbrytas om KSONS budget för tjänsten överskrids eller om annan
omständighet inträffar som gör att behovet av upphandlingsföremålet inte längre kvarstår.
Exempel på sådan omständighet kan vara politiska beslut.

3.
KRAVSPECIFIKATION
Samtliga krav finner ni i avropsblanketten
4.
PRIS
Pris ska lämnas i SEK exklusive moms för i avropsblanketten.
Lämnat pris ska gälla, och leverantören har inte rätt till ytterligare ersättning så som frakt,
reskostnader, fakturaavgifter m.m.
Observera att ramavtalsleverantören inte får offerera högre priser än det takpris som
ramavtalsleverantören har angett i ramavtalet för aktuell prispost. Offererade priser ska
inkludera samtliga kostnader och utgifter som är förenade med fullgörandet av uppdraget
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enligt ramavtalsupphandlingen. Inga ytterligare kostnader eller andra avgifter får debiteras
KSON. Kostnader och resor som ramavtalsleverantören utfört ska ingå i angivna priser.

5.
UTVÄRDERING
Utvärdering kommer endast ske av de anbud som uppfyller samtliga ska-krav vad gäller
leverantören, anbudets utformning samt erbjuden vara/tjänst.
Utvärdering kommer ske baserat på pris och kvalitet anbud kommer att bedömas enligt
mervärdesmodellen enligt avropsblanketten.
Utvärdering kommer att genomföras av representanter från KSON samt upphandlingsenheten.
Det kan komma att bli aktuellt med en anbudspresentation/demonstration av offererade
produkter efter anbudsöppning. Ersättning för att delta i denna utgår ej, anbudspresentationen
kommer att äga rum i Norrtälje.
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Vägledning för beställare
I denna bilaga ska du/ni specificera dina/era krav och precisera ditt/ert behov för att
ramavtalsleverantörerna ska kunna lämna avropssvar i den förnyade konkurrensutsättningen.
Du/ni fyller i följande:
1. vilka utvärderingskriterier från ramavtalsupphandlingen som är obligatoriska krav respektive
utvärderingskriterier samt precisering av behovet av efterfrågade tjänster under flik 2. Avropsmall.
Valet görs i drop‐downmenyerna som återfinns under kolumnen "Obligatoriska krav‐
/utvärderingskrieterier". Observera att krav som ställts i ramavtalsupphandlingen inte kan ändras
eller bytas ut (se punkt 1.3.1 i upphandlingsdokumenten). Samtliga grönmarkerade fält ska tas
ställning till.
Tänk på att utvärderingskriterierna resulterar i ett avdrag från anbudssumman. Du/ni behöver på
förhand analysera ditt/ert behov för att kunna precisera dina/era krav och för att kunna avgöra
vilket mervärde som respektive utvärderingskriterium har. Vägledning för vilket värde du/ni kan
ange som mervärde kan hämtas i de "takpriser" som ramavtalsleverantörerna har lämnat i
ramavtalsupphandlingen. Tänk också på att avdragen bör differentieras efter hur viktigt
utvärderingskriteriet är.
2. behovet avseende antal larm och larmmottagning samt tillbehör och behov av tillhörande
tjänster i den röda texten under flik 4. Prisuppgifter. Där anger du/ni om avropsförfrågan avser
hyra, köp eller både och.
Utöver detta bör du/ni vara uppmärksam på att mallen används i utvärderingssyfte och att de
volymer som anges ska reflektera dina/era verkliga behov under kontraktsperioden.
Kom ihåg att låsa filen innan den skickas ut till ramavtalsleverantörerna!

Svarsmall, sid 1
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Vägledning för ramavtalsleverantör
I denna bilaga ska ramavtalsleverantören besvara en avropsförfrågan genom att ange priser samt
ramavtalsleverantörens möjlighet att uppfylla eventuella utvärderingskriterier.
Ramavtalsleverantören har genom sitt anbud i ramavtalsupphandlingen bekräftat att man uppfyller
samtliga obligatoriska krav i upphandlingsdokumenten.
Ramavtalsleverantörerna svarar på avropsförfrågan genom att fylla i:
1. uppfyllandet av eventuella utvärderingskriterier med svaret "Ja" eller "Nej" i kolumnen
Ramavtalsleverantörens svar under flik 3. Utvärderingskriterier. Även beskrivningar som svar på
tilläggskrav skriv in här. Samtliga lilamarkerade fält ska tas ställning till.
2. namnet på ramavtalsleverantören samt offererade priser under flik 4. Prisuppgifter.

Ramavtalsleverantören skickar sedan detta dokument i retur till den avropande myndigheten
tillsammans med övriga dokument i avropssvaret.

Svarsmall, sid 2
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Avropsprecisering, delområde 1 ‐ Stationära trygghetslarm och larmmottagning ‐ hela larmkedjan
Här ska du/ni precisera de krav som framgår nedan samt välja om de utvärderingskriterium som var med i
ramavtalsupphandlingen ska ställas som krav, utvärderingskriterium eller utgå. Du/ni ska även beskriva de punkter
som kan/bör specificeras i avropet.
Stationära trygghetslarm
Det stationära trygghetslarmet ska ha minst en (1) knapp vars funktion är konfigurerbar. Konfigurerbara funktioner ska vara minst: "Personal på plats" och "Personal
klar på plats"
Att precisera avseende konfigurerbar knapp på det stationära trygghetslarmet
Idag har inte Norrtälje någon rutin kring att utförarna återkopplar till larmoperatören när de är på plats hos brukaren eller när arbetet är klart utan endast att de
taget emot larmet. Vi ser fördelar och nackdelar med att införa en sådan rutin. Det är bra att möjligheten att utveckla detta arbetssätt finns och i efter dialog med
leverantören önskar vi ta beslut om vad som är mest lämpligt hur knappen är konfigurerad från start.
(krav 5.2.1)

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium
UTVÄRDERINGSKRITE
ANGE MERVÄRDE:
RIUM

Mervärde (SEK)

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium
Redundanta kommunikationsvägar
5.2.3 Det stationära trygghetslarmet har redundanta kommunikationsvägar där larmet
INGET MERVÄRDE
i så fall kan byta kommunikationsväg automatiskt utan att funktioner i larmsystemet OBLIGATORISKT KRAV
påverkas.

Mervärde (SEK)

Kommunicera via wifi
5.2.2. Det stationära trygghetslarmet kan kommunicera via wifi.

Anslutning av tillbehör

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium

5.2.4 Det stationära trygghetslarmet kan ansluta minst tio (10) tillbehör.

OBLIGATORISKT KRAV

INGET MERVÄRDE

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium
Protokoll
5.2.5 Det stationära trygghetslarmet kan ansluta via ytterligare minst två (2) protokoll UTVÄRDERINGSKRITE
ANGE MERVÄRDE:
förutom radio.
RIUM

150 000 kr

0 kr

Mervärde (SEK)

0 kr
Mervärde (SEK)

75 000 kr

Händelselogg
Att precisera avseende hur UM jobbar eller har tänkt sig att arbeta med händelseloggen.
Händelseloggen kommer att vara ett viktigt verktyg för att följa upp larmhanteringen dels på individuell nivå, för att kunna följa upp vad som har skett i ett specifikt
ärende, dels på aggregerad nivå för att snabbt och enkelt kunna får fram generell statistik för larmhändelser. Därför är det viktigt att händelseloggen har en
genomtänkt uppställning som möjliggör ett systematiskt arbetssätt för uppföljning på individ och aggregerad nivå.
På individnivå behöver det vara möjligt att minst kunna följa upp: när larmet aktiverats av brukaren, när larmet tas emot av larmoperatören, vem som är operatör,
operatörens bedömning om vilken kategori av larm det är, när larmoperatören kontaktar hemtjänstutföraren som tar emot uppdrag att hjälpa brukaren.
På aggregerad nivå ska det vara möjligt att se t.ex. genomsnittlig svarstid av larm, frekvens av larm över dygnets tider, antal/andel larm som svaras av leverantörens
larmmottagning, genomsnittlig tid från larm till personal på plats.
(krav 5.2.6)

Hörselslinga
5.2.9 Det är möjligt att ansluta hörselslinga till det stationära trygghetslarmet.

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium
UTVÄRDERINGSKRITE
ANGE MERVÄRDE:
RIUM

Mervärde (SEK)

75 000 kr

Frekvent funktionsövervakning
Att precisera avseende hur UM jobbar eller har tänkt sig att arbeta med funktionsövervakning.
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Det är viktigt att trygghetslarmen möjliggör en frekvent övervakning. Leverantören ska ha ett genomtänkt användargränssnitt för den tekniskfunktionskontrollen som
möjliggör ett systematiskt arbetssätt för att kontrollera och felsöka när funktioner fallerar. Önskvärt är att systemet kan hantera dokumentation/logg av åtgärder
som gjorts gjort för att korrigera funktionsfel. Samt att det finns någon typ av markering som teknikerna kan sätta på respektive larm om det t.ex. är nytt ej hanterat,
hantering pågår eller åtgärdat, markeringen ska visas i översikten över funktionslarm.
Vi ser gärna att det finns möjlighet att anpassa med vilken frekvens den automatiska funktionskontrollen görs och när funktionslarm ska aktiveras. Det behövs en
balans mellan vilka fel som bara behöver registreras och när felen behöver uppmärksammas och hanteras. Ett lärande i denna balans kommer att ske ju mer systemet
används och därför behöver justering vara möjliga efter tid. Troligtvis är det bra om unik konfiguration kan var möjlig för olika brukares trygghetslarm.
En önskvärd grundinställning är att samtliga förändringar registreras i funktionsövervakningsloggen men att funktionslarm går till larmoperatören när:
• Spänningsbortfallet har varat i mer än 2 timmar.
• Batterilarm när batteriet har en kvarvarande kapacitet på 48 timmar.
• Redundant kommunikationsväg används för första gången.
• Om redundant kommunikationsväg används under mer än 4 timmar.
• Låg signalstyrka dvs under 20 procent har varat i mer än 4 timmar
• Fallerat länktest dvs larmknappen utanför räckvidd till basenhet varat kontinuerligt i mer än 48 timmar (se 5.3.7)
• Batteri är lågt i larmknapp eller annat tillbehör och behöver bytas inom 30 dagar. (se 5.3.7)
(krav 5.2.10)

Funktionsövervakningslogg
Att precisera avseende vad som ska loggas i funktionsövervakningsloggen.
Funktionsövervakningsloggen ska ha ett genomtänkt användargränssnitt som möjliggör en processorienterad funktionskontroll där de som hanterar den
tekniskfunktionskontrollen kan kontrollera funktionen för enskilda enheter och se återkommande funktionsfel.
Funktionsövervakningsloggen behöver kunna logga när avvikelser sker i funktionen tex.
• Spänningsbortfall.
• Låg signalstyrka.
• Redundant kommunikationsväg används.
• Primär kommunikationsväg används åter.
• 2 fallerade länktest i följd dvs larmknappen utanför räckvidd till basenhet.
• Batterinivå i larmknappen loggas var 7 dag.
Funktionsövervakningsloggen ska sparas i 3 månader
(Krav 5.2.10.2)

Larmknapp

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium

5.3.2 Larmknappen kan utlösa en ljussignal vid aktivering av larm.

OBLIGATORISKT KRAV

INGET MERVÄRDE

0 kr

Kravet utgår

Utgår

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

INGET MERVÄRDE

0 kr

5.3.5 Larmknapp med räckvidd över 150 meter kan installeras.

OBLIGATORISKT KRAV

INGET MERVÄRDE

0 kr

5.3.6 Larmknappar med olika färg på knapp och armband kan tillhandahållas.

UTVÄRDERINGSKRITE
RIUM

ANGE MERVÄRDE:

15 000 kr

5.3.3 Larmknappen kan signalera med ljud eller ljus när användaren är utanför
räckviddszonen.
5.3.4 Utföraren kan välja huruvida ljud och ljussignal ska utlösas för respektive
brukare. (Funktionen 5.3.3 är inte ett krav men om den finns så ska den vara valbar
och som standard vara avstängd.)

Abonnemang
Anbudsgivaren ska vid avrop kunna inkludera internetabonnemang för de stationära
trygghetslarmen. (Fast inerentabonemang behöver inte ingå däremot ska mobilt
aboneman ingå)

Obligatoriskt krav

Samarbete med teleoperatör

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium

5.5.3.5 Anbudsgivaren har ett etablerat samarbete med någon teleoperatör.

OBLIGATORISKT KRAV

Nej

Mervärde (SEK)

NEJ VALT

Mervärde (SEK)

0 kr

INGET MERVÄRDE

Larmmottagning
Att precisera avseende larmmottagning och överlämning av larm
Rutinen skiljer sig något mellan dag och natt
1. Ta emot larm
2. Om det inte finns talkontakt med kund så kontakta kund via telefon i första hand, svarar inte kunden i telefon så kontaktas hemtjänstutföraren.
3. Om/när talkontakt finns. Utred och kodas hjälpbehovet
4. Om kunden behöver hjälp
a. Dagtid 07:00 – 22:00 Kontaktas hemtjänstutförare via telefonsamtal enligt aktuell larmplan.
b. Natt 22:00‐07:00 Kontaktas trygghetsjouren. Trygghetsjouren i sin tur fördelar arbetet till berörd nattpatrull.
(krav 5.6.1)
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I dag sker ingen kvittens från hemtjänstutförarna utan endast ett överlämnande av uppdrag via telefon från larmmottagningen till utföraren. Om ny rutin införs där
hemtjänstutföraren kvitterar larm när de är på plats hos brukaren behöver larmmottagningen kontakta utföraren om kvittens inte gjort inom 30 minuter.
(Kav 5.6.4)
I dagsläget vidareförmedlas larm till utförare via telefon. Beroende på funktionaliteter i leverantörens larmmottagar och utförar‐app är det möjligt att ny förbättrade
rutiner kan införas.
(Krav 5.6.4)

Språk

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium

5.6.9 Anbudsgivaren erbjuder larmmottagning där det finns personal som förstår och
talar ytterligare tre språk.

UTVÄRDERINGSKRITE
RIUM

Statistik

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium

5.6.11 Anbudsgivaren erbjuder UM att ta del av statistik över signalstyrkan per
stationärt trygghetslarm för en viss tidsperiod.

UTVÄRDERINGSKRITE
RIUM

ANGE MERVÄRDE:

ANGE MERVÄRDE:

Mervärde (SEK)

40 000 kr

Mervärde (SEK)

300 000 kr

Larmmottagning
Att precisera avseende utbruten larmmottagning.
Den utbrutna larmmottagningen bemannas av personal på Tiohundras trygghetsjour som är stationerade i Norrtälje stad. Trygghetsjouren har en viktig funktion för
Norrtäljes hemtjänst. P.g.a. av god individkännedom för de frekventa larmkunderna samt god lokalkännedom upplever vi att trygghetsjourens arbete inte kan ersättas
av en leverantörs larmmottganingscentral som hanterar flera kommuners larm.
Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser därför gärna att larmmottagningen har kompetens att svara på finska.
Trygghetsjouren är bemannad av 1‐2 operatörer såväl dag som natt, även under helgdagar och svarar på de flesta larmLeverantörens larmmottagning kommer därför
endast fungera som backup vid särskilda händelser. Tex
• Vid hög belastning av larm. Om trygghetsjouren inte hinner svara på ett inkommande larm ska larmet skickas till leverantörens larmmottagning efter 2 ‐5 minuter
(exakt tid behöver beslutas i dialog).
• Vid planerat obemannat t.ex. vid arbetsplatsträffar.
• När det vid larm finns behov av språkkompetens som leverantören har men som trygghetsjouren saknar t.ex. finska men även andra språk.
(Beakta detta i prissättning av larmmottagning)
Det är mycket viktigt att eventuella problem som leverantören har vid sin larmmottagning inte påverkar trygghetsjouren. Den utbrutna larmmottagningen ska vara så
konstruerad att om leverantörens larmmottagning har problem ska detta inte påverka trygghetsjourens larmmottagning.
Även om trygghetsjouren normalt har en fast placering är deras arbete möjligt att genomföras mobilt och de kan under en kort omställningstid byta till annan lokal i
händelse av akut behov av detta.
_Utrustning_
‐ Stationära datorer med flerskärmslösningar
‐ Bärbara datorer med operatörs oberoende roaming till mobila IP‐nätet
‐ Mobiltelefoner för mottagning av larm
_Övrigt_
Trygghetsjouren med installationsgrupp i Norrtälje har flera olika uppgifter såsom att
‐ Verkställa olika biståndsbedömda insatser,
‐ ta emot larm från GPS‐larm (som inte ingår i upphandlingen),
‐ göra tillsynsbesök via kameror (som inte ingår i upphandlingen).
‐ installera olika typer av larm‐tekniker.
För det krävs bl.a. uppkoppling mot bl a journalsystemet Procapita/Lifecare och hemtjänsten närvarologgningssystem Intraphone.
(krav 5.7)

Tillbehörslarm
5.10.2 EPI‐larm (Epilepsilarm) erbjuds och kan kopplas till det stationära
trygghetslarmet.

Obligatoriska krav/utvärderingskriterium
OBLIGATORISKT KRAV

INGET MERVÄRDE

0 kr

Tillbehörslarmen kan följas upp i funktionsövervakningen.

OBLIGATORISKT KRAV

INGET MERVÄRDE

0 kr

Mervärde (SEK)

Beskrivning av tillbehörslar
Eftersom funktionaliteten i tillbehörslarmen endast beskrivs begränsat i ramavtalet kan vi inte avgöra om dessa är intressanta att avropa. Vi önskar därför option på
att köpa stora kvantiteter av rökdetektorslarm och fallarm.

Ytterligare UM specifika krav och utvärderingskriterier

Utvärderingskriterium

Mervärde (SEK)

Svarsmall, sid 5

1224

1. Hanteringen av uppdateringar i larmenheten måste vara så konstruerad att enheten
får en driftstörning på max 1 minuter samt att om uppdateringen fallerar ska enheten
OBLIGATORISKT KRAV
automatiskt använda den senaste fungerande mjukvaruinstallationen. (jämför 4.2.2
och 5.2.7)

INGET MERVÄRDE

0 kr

2. Misslyckade användarlarm t.ex. på grund av störningar i mobila IP‐nätet ska lagras i
OBLIGATORISKT KRAV
basenheten och skickas när mobilnätet åter är i funktion. ( Jämför 5.2.10.1 )

INGET MERVÄRDE

0 kr

INGET MERVÄRDE

0 kr

INGET MERVÄRDE

0 kr

INGET MERVÄRDE

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

INGET MERVÄRDE

0 kr

UTVÄRDERINGSKRITE
RIUM

ANGE MERVÄRDE:

225 000 kr

8. Leverantören ska tillhandahålla en säker tvåfaktorsinloggning med SITHS‐kort som
UM larmoperatörer använder för att få access till den webbaserade
larmmottagningen. (jämför bilaga 8 infosäkerhet p. 15 samt 4.2.8)

UTVÄRDERINGSKRITE
RIUM

ANGE MERVÄRDE:

40 000 kr

9. Leverantörens larmmottagningen ska vara bemannad vardagar 8‐16 av personal
som kan förstå och tala finska obehindrat för att kunna kommunicera i samtliga
situationer med brukare. (Jämför 5.6.8)

UTVÄRDERINGSKRITE
RIUM

ANGE MERVÄRDE:

150 000 kr

10. Leverantörens larmmottagningen ska vara bemannad helger, kvällar och nätter
(d.v.s. all övrig tid som inte anges i krav 9) av personal som kan förstå och tala finska
obehindrat för att kunna kommunicera i samtliga situationer med brukare. (Jämför
5.6.8)

UTVÄRDERINGSKRITE
RIUM

ANGE MERVÄRDE:

225 000 kr

11. Leveranstid av flera larmenheter och andra implementerade tillbehör inom rimliga
volymer (upp till 20 enheter) ska inte överstiga 10 arbetsdagar. (Längre leveranstid av OBLIGATORISKT KRAV
ytterligare tillbehörsfunktioner är acceptabelt)

INGET MERVÄRDE

0 kr

12. All konfiguration av de stationära trygghetslarmen ska kunna genomföras på
distans via webbgränssnitt. Jämför 5.2.7

INGET MERVÄRDE

0 kr

3. UM önskar att ha den primära larmmottagningen i egen regi. Den utbrutna
larmmottagningen ska vara så konstruerad så att om leverantörens larmmottagning
OBLIGATORISKT KRAV
har problem ska detta inte påverka UM:s utbrutna larmmottagning. Beskriv hur detta
krav hanteras. (Jämför 5.7)
4. Alla uppdateringar eller servicearbeten ska kommuniceras med UM även de som
OBLIGATORISKT KRAV
inte planera medföra avbrott i tjänsten. (Jämför 4.2.2.)
5. Aktiv roaming SIM‐kort skall ha nationell roaming som är nät‐ och
OBLIGATORISKT KRAV
operatörsoberoende (Förtydligande av krav 5.5.3.2 )
6. Hantering av funktionslarm:
Leverantören ska ha ett genomtänkt användargränssnitt för den tekniska
funktionskontrollen som möjliggör ett systematiskt arbetssätt för att kontrollera och
felsöka när funktioner fallerar. Beskriv hur detta krav hanteras. (Jämföra 5.2.10.1)
7. Hantering av funktionslarm:
Systemet kan hantera dokumentation/logg av åtgärder som gjorts för att korrigera
funktionslarm. Det bör också finns någon typ av markering som teknikerna kan sätta
på respektive larm om det t.ex. är nytt ej hanterat, hantering pågår eller åtgärdat.
Markeringen visas i översikten över funktionslarm. Beskriv hur detta krav hanteras.
(Jämföra 5.2.10.1)

OBLIGATORISKT KRAV

Ytterligare utvärderingskriterium för tillbehör ‐ option
Om leverantören kan leverera dessa tillbehör till UM så önskas option på dessa. Pris
anges vid övriga prisuppgifter. Beslut om att använda optioner tas efter
tilldelningsbeslut och efter att leverantören har presenterad detaljerad
Utvärderingskriterium
funktionaliteten i tillbehören och UM ser att de matchar UM:s behov.
13. Det stationära trygghetslarmet bör ha möjlighet att skicka larmöverföring via
radiolänk tex LoRa som redundant kommunikationsväg. När denna
kommunikationsväg används är UM införstådd med att det är nödvändigt att
UTVÄRDERINGSKRITE
kommunikationen blir begränsad som tex talfunktion men att larm från
RIUM
trygghetslarmet eller tillbehör har aktiverats behöver åtminstone kommuniceras
(jämför 5.2.2, 5.2.3 och 5.5.1)

Mervärde (SEK)

ANGE MERVÄRDE:

375 000 kr

14. Möjlighet att komplettera trygghetslarmet med röstförlängare exempelvis trådlös
mikrofon och högtalare. Detta tillbehör ska kunna ställas i ett annat rum eller annan
UTVÄRDERINGSKRITE
våningsplan för att utöka möjligheten att kommunicera mellan larmcentral och
RIUM
brukare i stora hus.

ANGE MERVÄRDE:

40 000 kr

15. Det bör vara möjligt att installera mobilt trygghetslarm (även kallad
positioneringslarm/gps‐larm) för vissa brukare. Dessa larm ska visas i samma tekniska UTVÄRDERINGSKRITE
larmmottagning som de stationära trygghetslarmen så att larmoperatören i den
RIUM
utbrutna larmmottagningen ser dessa larm i samma gränssnitt som de andra larmen.

ANGE MERVÄRDE:

375 000 kr

Svarsmall, sid 6

1225

16. Det bör vara möjligt att komplettera larmutrustningen med digitalkamera så att
UTVÄRDERINGSKRITE
larmoperatören i den utbrutna larmmottagningen har möjlighet att se brukaren. Detta
RIUM
tillbehör ska t.ex. kunna användas vid digital natttillsyn.

375 000 kr

ANGE MERVÄRDE:

Installation
Precisera behovet av hjälp med installation
UM behöver stöd av leverantören vid installation av nya larm hos larmkunderna ca 2000 st inklusive att informera kunden om det nya larmet. Vid installation önskas
också borttagning av de gamla larmen.
De flesta kunder har endast tillgång till det mobila nätet men de kunder som har fast IP‐nät ska detta användas som primär kommunikationskanal.
Norrtälje är till ytan en stor kommun och larmkunder finns i hela kommunen. De flesta kunder bor i tätorterna men en stor andel bor på landsbygden och på öar. UM
har valt att uppskatta tiden till att installation i snitt tar 1,33 timmar per larm ink. restid från Norrtälje stad. Leverantören ombedes endast att uppge timpris i
prisbilagen.
(krav 5.11.1)
Installation av yttre extern antenn
Precisera om trygghetslarmen ska kompletteras med yttre antenn.
Hos ett fåtal kunder, ca tio stycken, finns idag behov av att förstärka den mobila mottagningen. I dessa fall monteras en extern yttre antenn till trygghetslarmet.
Trygghetslarmet ska kunna kopplas ihop med antennen via en, för ändamålet, standardiserad antennkontakt dvs. SMA‐hona på trygghetslarmet och SMA‐hane på
extern antenn.
(Krav 5.11.2)

Implementerings‐ och tidsplan
Att precisera avseende införandet
Projektplanering önskas påbörja i början på september 2021 och beräknas ta max 3 månader. Leverantören ansvarar för att implementeringen i sin helhet genomförs
på ett smidigt sätt och ska därför tillsätta en projektledare med erfarenhet av liknade tidigare arbete. UM kommer att utse två superusers av systemet och på annat
sätt stötta i implementeringsarbetet. Projektledaren håller ihop arbetet och överlämnade av löpande drift till TioHundras trygghetsjour och installationsgrupp.
Leverantören behöver bemanna implementeringsarbetet så att det bör vara genomför inom 4 månader eller som längst 6 månader efter start.
Implementeringsprocessen inleds med ett uppstartsmöte med berörda parter där en tidsplan, rutiner och nödvändiga processer ska fastställas. Uppstartsmöte bokas
snarast efter att avtalstecknandet är klart, leverantören ansvarar för att boka detta möte.
Implementeringsarbetet består av :
‐ Planering och dialog hur systemet ska konfigureras och användas
‐ Konfiguration av systemet
‐ Tillgång till larmmottagningen och övriga berörda funktioner
‐ Överföring av kunddatabasen
‐ Utbildning av berörd personal
‐ Installationer av trygghetslarm inklusive kringutrustning hos brukare i hela kommunen
‐ Återkommande avstämningsmöten
‐ Leveransgodkännande
_Utbildning_
Larmoperatörerna som bemannar den utbrutna larmmottagningen består av ca 13 personer. Tänkbart upplägg för utbildning är att den genomförs i två grupper.
Respektive grupp får två heldagsutbildning innan skifte av larmmottagare sker.
Leverantören behöver utbilda TioHundras installationsgrupp som efter implementering kommer löpande att installera och avinstallera leverantörens larm hos nya och
avslutande kunder. Installationsgruppen består av fyra personer och utbildningen kommer troligtvis att kunna genomföras genom att installationsteknikerna följer
med när leverantören installerar de nya larmen.
Leverantören behöver också ha en plan för utbildning av hemtjänstutförarnas personal. Möjligen, beroende på komplexitet, kan detta göras genom att information
och utbildningsmaterial förmedlas via hemtjänstens arbetsledare.

Service och support
Precisera behov
UM kommer att ha den primära supporten i egen regi. Där personal arbetar med att följa upp funktionslarm och hanterar både den service som kan göras på distans
och den som behöver utföras på plats hos brukaren. UM behöver därför endast stöd av leverantörens support i andra hand vid speciella ärenden.
(Beakta detta vid prissättning av service och support)
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Utvärderingskriterier, delområde 1 ‐ Stationära trygghetslarm och larmmottagning ‐ hela larmkedjan
Här ska ramavtalsleverantören fylla i med Ja/Nej om man uppfyller nedan angivna utvärderingskriterier.

Utvärderingskriterier

Obligatoriskt krav/
utvärderingskriterium

Ramavtalsleverantörens svar

Mervärde i SEK

- Stationära trygghetslarm
5.2.2. Det stationära trygghetslarmet kan kommunicera via wifi.
5.2.3 Det stationära trygghetslarmet har redundanta kommunikationsvägar där larmet i så fall kan byta
kommunikationsväg automatiskt utan att funktioner i larmsystemet påverkas.

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

5.2.5 Det stationära trygghetslarmet kan ansluta via ytterligare minst två (2) protokoll förutom radio.

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

5.2.9 Det är möjligt att ansluta hörselslinga till det stationära trygghetslarmet.
- Larmknapp

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

Kravet utgår

0 kr

5.3.4 Utföraren kan välja huruvida ljud och ljussignal ska utlösas för respektive brukare. (Funktionen 5.3.3 är
inte ett krav men om den finns så ska den vara valbar och som standard vara avstängd.)

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

5.3.5 Larmknapp med räckvidd över 150 meter kan installeras.

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

5.10.2 EPI-larm (Epilepsilarm) erbjuds och kan kopplas till det stationära trygghetslarmet.

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

Tillbehörslarmen kan följas upp i funktionsövervakningen.
- Ytterligare utvärderingskriterier som lagts till vid avropet

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

1. Hanteringen av uppdateringar i larmenheten måste vara så konstruerad att enheten får en driftstörning på
max 1 minuter samt att om uppdateringen fallerar ska enheten automatiskt använda den senaste fungerande
mjukvaruinstallationen. (jämför 4.2.2 och 5.2.7)

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

2. Misslyckade användarlarm t.ex. på grund av störningar i mobila IP-nätet ska lagras i basenheten och skickas
när mobilnätet åter är i funktion. ( Jämför 5.2.10.1 )

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

3. UM önskar att ha den primära larmmottagningen i egen regi. Den utbrutna larmmottagningen ska vara så
konstruerad så att om leverantörens larmmottagning har problem ska detta inte påverka UM:s utbrutna
larmmottagning. Beskriv hur detta krav hanteras. (Jämför 5.7)

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

5.2.4 Det stationära trygghetslarmet kan ansluta minst tio (10) tillbehör.

5.3.2 Larmknappen kan utlösa en ljussignal vid aktivering av larm.
5.3.3 Larmknappen kan signalera med ljud eller ljus när användaren är utanför räckviddszonen.

5.3.6 Larmknappar med olika färg på knapp och armband kan tillhandahållas.
- Samarbete med teleoperatör
5.5.3.5 Anbudsgivaren har ett etablerat samarbete med någon teleoperatör.
- Språk
5.6.9 Anbudsgivaren erbjuder larmmottagning där det finns personal som förstår och talar ytterligare tre språk.
- Statistik
5.6.11 Anbudsgivaren erbjuder UM att ta del av statistik över signalstyrkan per stationärt trygghetslarm för en
viss tidsperiod.
- Tillbehörslarm

4. Alla uppdateringar eller servicearbeten ska kommuniceras med UM även de som inte planera medföra
avbrott i tjänsten. (Jämför 4.2.2.)
5. Aktiv roaming SIM-kort skall ha nationell roaming som är nät- och operatörsoberoende (Förtydligande av
krav 5.5.3.2 )
6. Hantering av funktionslarm:
Leverantören ska ha ett genomtänkt användargränssnitt för den tekniska funktionskontrollen som möjliggör ett
systematiskt arbetssätt för att kontrollera och felsöka när funktioner fallerar. Beskriv hur detta krav hanteras.
(Jämföra 5.2.10.1)
7. Hantering av funktionslarm:
Systemet kan hantera dokumentation/logg av åtgärder som gjorts för att korrigera funktionslarm. Det bör också
finns någon typ av markering som teknikerna kan sätta på respektive larm om det t.ex. är nytt ej hanterat,
hantering pågår eller åtgärdat. Markeringen visas i översikten över funktionslarm. Beskriv hur detta krav
hanteras. (Jämföra 5.2.10.1)

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

8. Leverantören ska tillhandahålla en säker tvåfaktorsinloggning med SITHS-kort som UM larmoperatörer
använder för att få access till den webbaserade larmmottagningen. (jämför bilaga 8 infosäkerhet p. 15 samt
4.2.8)

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

9. Leverantörens larmmottagningen ska vara bemannad vardagar 8-16 av personal som kan förstå och tala
finska obehindrat för att kunna kommunicera i samtliga situationer med brukare. (Jämför 5.6.8)

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr
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10. Leverantörens larmmottagningen ska vara bemannad helger, kvällar och nätter (d.v.s. all övrig tid som inte
anges i krav 9) av personal som kan förstå och tala finska obehindrat för att kunna kommunicera i samtliga
situationer med brukare. (Jämför 5.6.8)
11. Leveranstid av flera larmenheter och andra implementerade tillbehör inom rimliga volymer (upp till 20
enheter) ska inte överstiga 10 arbetsdagar. (Längre leveranstid av ytterligare tillbehörsfunktioner är
acceptabelt)
12. All konfiguration av de stationära trygghetslarmen ska kunna genomföras på distans via webbgränssnitt.
Jämför 5.2.7

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

OBLIGATORISKT KRAV

0 kr

- Ytterligare utvärderingskriterier som lagts till vid avropet (Dessa tillbehör önskas optionpå om leverantören kan tillhandahålla dem)
13. Det stationära trygghetslarmet bör ha möjlighet att skicka larmöverföring via radiolänk tex LoRa som
redundant kommunikationsväg. När denna kommunikationsväg används är UM införstådd med att det är
nödvändigt att kommunikationen blir begränsad som tex talfunktion men att larm från trygghetslarmet eller
tillbehör har aktiverats behöver åtminstone kommuniceras (jämför 5.2.2, 5.2.3 och 5.5.1)

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

14. Möjlighet att komplettera trygghetslarmet med röstförlängare exempelvis trådlös mikrofon och högtalare.
Detta tillbehör ska kunna ställas i ett annat rum eller annan våningsplan för att utöka möjligheten att
kommunicera mellan larmcentral och brukare i stora hus.

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

15. Det bör vara möjligt att installera mobilt trygghetslarm (även kallad positioneringslarm/gps-larm) för vissa
brukare. Dessa larm ska visas i samma tekniska larmmottagning som de stationära trygghetslarmen så att
larmoperatören i den utbrutna larmmottagningen ser dessa larm i samma gränssnitt som de andra larmen.

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

16. Det bör vara möjligt att komplettera larmutrustningen med digitalkamera så att larmoperatören i den
utbrutna larmmottagningen har möjlighet att se brukaren. Detta tillbehör ska t.ex. kunna användas vid digital
natttillsyn.

UTVÄRDERINGSKRITERIUM

0 kr

Totalt:
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Priser, delområde 1 – Stationära trygghetslarm och larmmottagning ‐ hela larmkedjan
Produkt ‐ Hyra

Antal larm
(fylls i av
UM)

Anbudsgivare:

Pris per st/månad
Pris per månad
(fylls i av
leverantören)

Anbudssumma:

0 kr

Stationära trygghetslarm – Hela larmkedjan (hyra)
0 kr

– Fast IP‐nät

0

– Mobilt IP‐nät

0

0 kr

– Fast och Mobilt IP‐nät

0

0 kr

Minus mervärde:

Utvärderingssumma

2 460 000 kr
‐2 460 000 kr

Stationära trygghetslarm – med utbruten larmmottagning (hyra)

0

0 kr

– Mobilt IP‐nät

1500

0 kr

– Fast och Mobilt IP‐nät

500

0 kr

Antal månader för kontraktet

36

– Fast IP‐nät

Totalpris per månad

0 kr

Antal
(fylls i av
UM)

Pris per st
(fylls i av
leverantören)

Totalt pris per tillbehörslarm

Sänglarm

42

0 kr

Rökdetektorlarm

1

0 kr

Dörrlarm

5

0 kr

Passagelarm

1

0 kr

Fall‐larm

1

0 kr

Mattlarm

1

0 kr

Rörelsevakt

5

0 kr

Röstlarm

1

0 kr

130

0 kr

EP‐larm

1

0 kr

Extern yttre antenn

10

0 kr

Antal månader för kontraktet

36

Extra larmknapp

Totalpris ‐ Hyra tillbehörslarm (kontraktsperioden)

Tillbehör Hyra ‐ Option
Optionspris påverkar inte anbudssumman

0 kr

Antal
(fylls i av

Pris per st
(fylls i av

Totalt pris per tillbehörslarm

1000

0 kr

Röstförlängare

10

0 kr

Mobilt trygghetslarm

300

0 kr

Tillsynskamera

30

0 kr

Rökdetektorlarm

2000

0 kr

Fall‐larm

300

0 kr

Antal månader för kontraktet

36

Kommunikation till larmcentral via radiolänk ex LoRa

Totalpris ‐ Hyra tillbehörslarm (kontraktsperioden)

Installation

Installation ink. resor

0 kr

Uppskattat
antal larm
(fylls i av
UM)
2000

Uppskattad tid av
Pris per timme (fylls i av
UM för installation
leverantören)
av antal larm

Totalt pris

2660

0 kr

Totalpris ‐ Installation

Utbildning
Utbildning (2grupper a 8+8 timmar)

0 kr
Uppskattat
Pris per timme
antal
(fylls i av
utbildningsti
leverantören)
mmar (fylls i

Totalt pris
0 kr

32

Totalpris ‐ Utbildning

Service och support

0 kr
Pris per månad och
Antal
brukare
brukare (fylls
(fylls i av
i av UM)
leverantören)

Totalt pris

2000

0 kr

– Service och support inklusive utökad servicenivå

0

0 kr

Antal månader för kontraktet

0

– Service och support exklusive utökad servicenivå (Second line support vardagar dagtid)

Totalpris ‐ Service och support

Implementering av information

Implementering av information

0 kr

Uppskattad tid för
Uppskattat implementation av
antal
information för
Pris per timme
brukare (fylls antal brukare som (fylls i av leverantören)
i av UM)
UM angett (fylls i
av leverantören)
2100

Pris för ej komplett returnerad produkt

Totalpris ‐ Övriga tjänster

Totalt

0 kr

Totalpris ‐ Implementering av information

Övriga tjänster

0 kr

0 kr

Totalpris ‐ Hyra produkter & larmmottagning (kontraktsperioden)

Tillbehörslarm ‐ Hyra

Optionsvärde

0 kr
Pris per produkt
(fylls i av
leverantören)

Totalt
0 kr

0 kr
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Datum: 2021-05-24

Till
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje

Beslut om utfärdande av fullmakt
Beslut
Kommunjurist Carlos Leal beviljas härmed fullmakt att företräda Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje och föra förbundets talan vid Förvaltningsrätten i Uppsala
mål nr 222-21 angående bistånd enligt socialtjänstlagen. Ombudets laga åtgärder godkännes.
Fullmakten medför samma behörighet som rättegångsfullmakt enligt lag.
Beslutet fattas i enlighet med kommunalförbundets delegationsordning 2020-09-16,
§ 80 punkt A4.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Enligt kommunalförbundets delegationsordning, beslutad 2020-09-16 § 80 punkt
A4 är det förbundsdirektören som beslutar om utfärdande av fullmakt att föra
direktionens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar och
förhandlingar.
Beslutet skickas till
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Förvaltningsrätten i Uppsala (forvaltningsratteniuppsala@dom.se)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Datum: 2021-05-25
Dnr: 2021-000212-770
Handläggare:
Ulrika Elg

Beslut om avsteg från vite år 2020 inom vårdval
Barnavårdscentral (BVC)
Beslut
1. Förbundsdirektören beslutar om ett avsteg från vite inom vårdval BVC för år 2020
med anledning av covid-19.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
(KSON) gav 2020-03-23 förbundsdirektören i uppdrag att bevaka och fatta beslut
om att vid behov tillfälligt justera villkor inom KSON:s hälso-, sjukvård och
omsorg, med följsamhet till Region Stockholm, med anledning av covid-19
(dnr: 2020-127-009).
På grund av pandemin har vårdgivare inom vårdval BVC inte haft möjlighet att
genomföra alla uppdrag enligt avtal. I avtalet för BVC anges i avsnitt ”6.2
Indikatorer och nyckeltal” att andelen listade 0-åringar som fått ett första hembesök
ska vara minst 70 procent. Underlag för beräkning av vitet uppgår till en (1) procent
av den totala ersättningen som utbetalats under kalenderåret. P.g.a. pandemin med
ökad risk för smittspridning, har hembesök inte varit möjligt att genomföra i samma
utsträckning som vanligt. Ett normalår är det någon enstaka mottagning som
hamnat under vitesnivån, medan samtliga gjort det under år 2020.
Förslaget är att för år 2020 utgår inget vite gällande för låg andel hembesök för
andel listade 0-åringar. Region Stockholm har fattat ett liknande beslut den 24
februari 2021 (HSN 2021-0290).
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)
Prosalus AB (styrelsen@prosalus.e)
Husläkarna Rimbo-Edsbro (ahmed.shalabi@hlm-rimbo.se)
Ann Garpefält (verksamhetschef Tiohundra AB) (ann.garpefalt@tiohundra.se)
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Datum: 2021-05-28
Dnr: 2021-000213-771
Handläggare:
Mona Larsson

Ansökan om godkännande av ändrad bolagsform Anna
Nilsson fysioterapi
Beslut
1. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner ansökan från Anna
Nilsson Fysioterapi om ändrad bolagsform
2. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till förbundsdirektören
att teckna överenskommelse med utföraren att avtalad vårdverksamhet för specialiserad
fysioterapi enligt LOV övergår från Anna Nilsson Fysioterapi till Anna Nilsson
Fysioterapi AB

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Anna Nilsson Fysioterapi bedriver sedan 2019-08-25 specialiserad fysioterapi enligt
LOV i enskild firma. Vårdgivaren har inkommit med ansökan om att få övergå från
enskild firma till aktiebolag för nämnda vårduppdrag, 2021-02-16. Anna Nilsson
Fysioterapi AB uppfyller avtalets samtliga villkor samt uppvisar godkänd ekonomisk
stabilitet. Övergången ska ske 2021-06-01.
Enligt kommunalförbundets delegationsordning punkt I 8 är det förbundsdirektör
(delegat) som beslutar om förändrade ägarförhållanden (sakfrågan).
Bilagor
1. Ansökan om förändring
2. Avtal 2019-000041-771
3. Överenskommelse om överlåtelse av avtal
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Datum: 2021-05-28

Beslut skickas till
Anna Nilsson Fysioterapi, anna@norrtaljerehab.se

PO ST ADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORG ANISAT IO NSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKG IRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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Tillägg till avtal
2021-05-28
Dnr 2021-000213-771

Överenskommelse om övertagande av avtal
Härmed har överenskommits att avtalet för specialiserad fysioterapi enligt
LOV, som den enskilda firman Anna Nilsson Fysioterapi, org. nr. 640928-1182
bedriver, övergår till aktiebolaget Anna Nilsson Fysioterapi AB, org. nr.
559295-9943.
Ägaren Anna Nilsson kommer även fortsättningsvis att ansvara för och bedriva
verksamheten.
Anna Nilsson Fysioterapi AB träder in i den enskilda firman Anna Nilsson
fysioterapis ställe avseende Vårdavtal för mottagning inom vårdval Norrtälje
specialiserad fysioterapi, med d. nr. 2019-000041-771 och övertar samtliga
rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet.
Överenskommelsen gäller fr. o. m. 2021-06-01.
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar av vilka
parterna har tagit var sitt.
För Beställaren

För Vårdgivaren

Norrtälje 2021-05-28

Norrtälje 2021-05-28

_______________________________

_______________________________

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Anna Nilsson
Behörig firmatecknare

PO ST ADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORG ANISAT IO NSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKG IRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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Datum: 2021-05-31
Dnr: 2021-000221-739
Handläggare:
Mona Larsson

Godkännande överlåtelse av verksamhet
Beslut
1. Förbundsdirektören godkänner att Lugn&Ro Vård och Omsorg AB överlåter
kundvalsverksamheten till Allegio Omsorg AB, enligt ansökan som inkom till
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje den 20 maj 2021.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Enligt kommunalförbundets delegationsordning, punkt I9, är det förbundsdirektör
som beslutar om förändrade ägarförhållanden. Ansökan om godkännande av
överlåtelse av kundvalsverksamhet inkom till Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje den 20 maj 2021, dnr 2021-000221-739.
Lugn&Ro Vård och Omsorg AB, org.nr. 556884-0432, driver sedan 2012
verksamhet inom Kundvalet i Norrtälje, dnr 2011-000171-730 och dnr 2020000013-739. Lugn&Ro Vård och Omsorg AB har meddelat att de avser överlåta sin
verksamhet inom kundvalet till Allegio Omsorg AB, org.nr. 559019-7975. Allegio
Omsorg AB godkändes som ny utförare inom kundvalet vid
direktionssammanträdet den 28 april 2021, dnr 2020-000095-739. Datum för
överlåtelsen av verksamheten är den 30 juni 2021.
Överlåtelsen av verksamheten innebär att avtalet mellan KSON och Lugn &Ro
Vård och Omsorg AB upphör den 30 juni 2021, då utföraren från den 1 juli 2021
inte längre bedriver någon kundvalsverksamhet. De kunder som valt Lugn&Ro
Vård och Omsorg AB som kundvalsutförare idag kommer att göra ett nytt kundval
där de erbjuds att välja mellan de utförare som är verksamma inom aktuella zoner.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Datum: 2021-05-14

Bilaga
1. Ansökan
Beslut skickas till
Roger Svensson (roger.svensson@lugn-och-ro.se)

PO ST ADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORG ANISAT IO NSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKG IRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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Norrtälje 20210519

Till: Kommunalförbundet för vård och omsorg i Norrtälje (KSON)
Från: Lugn&Ro Vård och Omsorg AB
Attention: Allegio Omsorg AB

Vi har slutit ett överlåtelseavtal med Allegio Omsorg AB att överlåta vår verksamhet inom Lugn&Ro
Vård och Omsorg som härrör till LOV-avtalet med KSON. Avtalet är bland annat villkorat att KSON
godkänner denna överlåtelse av avtalet.
Vi önskar att KSON omgående godkänner ovan beskriven verksamhetsövergång och att vi
tillsammans med Allegio Omsorg AB, Lugn&Ro Vård och Omsorg AB samt KSON arbetar för
kundernas bästa att övergången sker så smidigt som möjligt inom ramen för LOV-systemet i
Norrtälje.
Vår ambition är att samtliga kunder hos Lugn&Ro har bytt från Lugn&Ro Vård och Omsorg till ny
utförare senast den 15 juni-2021 och att vi inte längre är valbara efter den 15 juni – 2021 inom LOV i
Norrtälje.
Allegio Omsorg kommer att samverka med fackliga organisationer och genomföra en inrangering.
Allegio Omsorg har precis som Lugn&Ro Vård och Omsorg kollektivavtal och medarbetarnas erbjuds
fortsatt anställning enligt villkor för verksamhetsövergång enligt LAS.

Med vänlig hälsning
Roger Svensson, styrelseordf.
Lugn&Ro Vård och Omsorg AB
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Handläggare: Magnus Blomdahl

Meddelanden
Domstolsärenden:
Förvaltningsrätten mål nr 7525-20.
Förvaltningsrätten mål nr 2904-21.
Övriga:
Statistikrapport kommunal vård, period 2021-04-01--2021-04-30.
Minnesanteckningar tjänstemannasamråd kommunalförbundet 2021-03-31.
Minnesanteckningar tjänstemannasamråd kommunalförbundet 2021-04-21.
Minnesanteckningar ägardialog Tiohundra AB 2021-05-27.
Protokoll kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp 2021-06-02
(kompletteras).

POST ADRESS

BESÖKS ADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORG ANIS ATIONSNUMMER

TELEF AX

WEBB

BANKGIRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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Statistikrapport Kommunal vård
Period:

2021-04-01 - 2021-04-30

Vårdtyp:

Kommunal vård

Vårdinrättning:

Enhet:

Norrtälje

Klinik:

Driftform: Kommun

Antal klagomål per enhet, vårdinrättning och problemområde

Total

Enhet/Vårdinrättning

Summa

Nedanstående problemområden används från och med 2019:
Administrativ hantering
Dokumentation och sekretess
Ekonomi
Kommunikation
Resultat
Tillgänglighet
Vård och behandling
Vårdansvar och organisation
Övrigt
Rådgivning, information, hänvisning

Rapporten framtagen 2021-05-15

Sida 1
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Statistikrapport Kommunal vård
Period:

2021-04-01 - 2021-04-30

Vårdtyp:

Kommunal vård

Vårdinrättning:

Enhet:

Norrtälje

Klinik:

Rapporten framtagen 2021-05-15

Driftform: Kommun

Sida 2
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Regionledningskontoret
Ekonomi och finans

MINNESANTECKNING

Tjänstemannasamråd, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Datum:

2021-03-31

Tid:

Kl. 8.30-9.30

Plats:

Teams/Digitalt

Deltagare:

Katarina Holmgren
Anette Madsen
Maria Johansson
Ulrika Lindberg
Germund Jonsson
Madeleine Holm

1. Inledning
Genomgång av de områden i överenskommelsen som handlar om samråd kring budget- och
planeringsprocesserna och samordning mellan medlemmarna för en effektivare administration
och förbättrad styrning. Bland annat att:
- KSON ska bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramar som fastställs i respektive
medlems fullmäktigebeslut om budget för 2021 och plan för 2022-2023 med de tillskott
som tillförs från Region Stockholm enligt beslut (2020-0879)
- KSON får i uppdrag att i samband med budgetunderlag för 2022, enligt aviserad tidplan
från Region Stockholm och Norrtälje kommun, återkomma med en långsiktig plan för en
hållbar verksamhet med en ekonomi i balans enligt överenskomna förutsättningar.
- Parterna ska utveckla den gemensamma årscykeln för budget, planering och uppföljning,
i enighet med paragraf 8 i förbundsordningen för KSON.
- Tjänstemannasamrådet ska följa verksamheternas ekonomiska ställning och effektivitet.
Samrådet ska vidare säkerställa att avstämning avseende utfall sker i samband med
ekonomisk rapportering.
- Norrtälje kommun åtar sig att, efter fördjupad diskussion vid nästa tillfälle om
uppdragets innebörd och omfattning, särskilt för medlemmarnas räkning följa och
stödja KSON i dess ekonomi och verksamhetsstyrning genom att utse lämplig person att
fylla denna roll.
.
2. Gemensam årscykel för budget, planering och uppföljning
Efter genomgång av Region Stockholm och Norrtälje Kommuns planering- och
uppföljningsprocesser har ett gemensamt årshjul för KSON tagits fram. (Se bilaga 1)
(För Norrtälje kommun behöver årshjulet kompletteras, se separat sammanställning)
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Den gemensamma årscykeln för budget, planering och uppföljning utgår från det första
inträffade datumet enligt medlemmarnas beslutade tidplaner.
Uppföljning kommer att ske enligt Region Stockholms och Norrtälje kommuns tidplan för
månadsuppföljningar, tertial, delår samt verksamhetsberättelse.
KSON lämnar in budgetunderlag för 2022, enligt aviserad tidplan och anvisningar från Region
Stockholm och Norrtälje kommun, med en långsiktig plan för en hållbar verksamhet med en
ekonomi i balans enligt överenskomna förutsättningar.

3. Tjänstemannasamråd
Tjänstemannasamrådet ska under våren utveckla former för att följa verksamheternas
ekonomiska ställning och effektivitet i samband med ekonomisk rapportering.
Avstämningar i tjänstemannasamrådet planeras i anslutning till planering- och
uppföljningsaktiviteter i årshjulet.
Norrtälje kommun återkommer med namn på person som utses att för medlemmarnas räkning
följa och stödja KSON i dess ekonomi och verksamhetsstyrning. I avvaktan på detta tar Region
Stockholm ansvar för att boka in de första tillfällena för avstämningar. Kallelse skickas för
avstämning i slutet av april och maj.
Information i form av minnesanteckningar från tjänstemannasamrådet lämnas till presidiet.

Vid protokollet
Madeleine Holm

____________________
Katarina Holmgren
Ekonomidirektör
Region Stockholm

______________________
Anette Madsen
Kommundirektör
Norrtälje kommun
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Bilaga 1 – Årshjul för planering och uppföljning Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
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Regionledningskontoret
Ekonomi och finans

MINNESANTECKNING

Tjänstemannasamråd, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Datum:

2021-04-21

Tid:

Kl. 13.00-14.00

Plats:

Teams/Digitalt

Deltagare:

Katarina Holmgren
Maria Johansson
Ulrika Lindberg
Germund Jonsson
Madeleine Holm

1. Inledning
Genomgång av föregående möte och komplettering av minnesanteckningar,
2. Gemensam årscykel för budget, planering och uppföljning
Den gemensamma årscykeln för budget, planering och uppföljning utgår från det första
inträffade datumet enligt medlemmarnas beslutade tidplaner, se Bilaga 1.
Uppföljning kommer att ske enligt Region Stockholms och Norrtälje kommuns tidplan för
månadsuppföljningar, tertial, delår samt verksamhetsberättelse.
KSON lämnar in budgetunderlag för 2022, enligt aviserad tidplan och anvisningar från Region
Stockholm och Norrtälje kommun, med en långsiktig plan för en hållbar verksamhet med en
ekonomi i balans enligt överenskomna förutsättningar.
3. Månadsrapport mars KSON och prognos för året
KSON redovisare ett resultat per mars på – 30,8 miljoner kronor.
Resultat för året enligt den senaste prognosen är 26 miljoner kronor.
Avvikelser som KSON lyfter är förändrade riktade statsbidrag.
Vid dessa avstämningsmöten önskas en dialog med medlemmarna om utfall och prognos
kopplat till utveckling av volymer mm. för att få mer insyn i avvikelserna samt åtgärder för att
hantera eventuella avvikelser från budget.

4. Budetunderlag 2022 och plan för 2023-2024
Vid nästa möte diskuteras budgetunderlag för 2022 samt plan för ekonomi i balans enligt
överenskommelsen.
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Nästa möte planeras den 26 maj kl 14-15. Preliminär agenda:
- Budgetunderlag 2022 och plan för 2023-2024
- Redovisning av KSONs arbete med handlingsplan inkl åtgärder och tidplan
- Förbundsordning och överenskommelse, behov av översyn
- Stöd från Norrtälje Kommun till KSON, omfattning och uppdrag

Information i form av minnesanteckningar från tjänstemannasamrådet lämnas till presidiet.

Vid protokollet
Madeleine Holm

____________________
Katarina Holmgren
Ekonomidirektör
Region Stockholm

______________________
Germund Jonsson
Kommundirektör
Norrtälje kommun
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Bilaga 1 – Årshjul för planering och uppföljning Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
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Minnesanteckningar ägardialog Tiohundra AB
den 27 maj 2021
Datum:

Den 27 maj 2021 kl. 09.00-10.15.

Plats:

Microsoft Teams.

Närvarande: Olle Reichenberg, direktionens ordförande
Lotta Lindblad Söderman, 1:e vice ordförande direktionen
Hanna Stymne Bratt, 2:e vice ordförande direktionen
Maria Johansson, förbundsdirektör
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare
Barbro Naroskyin, styrelseordförande Tiohundra AB
Peter Graf, verkställande direktör Tiohundra AB.
1. Mötets öppnande
Olle Reichenberg öppnar mötet och hälsar Barbro Naroskyin välkommen till
uppdraget som ordförande för Tiohundra AB och ser fram emot ett givande samarbete.
Mötesdeltagarna presenterar sig själva och sina uppdrag.
Olle Reichenberg framför önskemål om att Peter Graf och Barbro Naroskyin ska
medverka vid något av direktionens sammanträden hösten 2021.
2. Lägesrapport covid-19 pandemin och vaccinationsarbetet
Norrtälje ligger bra till vad gäller både att hindra smittsprindning och hålla en hög
vaccinationstakt enligt aktuell statistik.
Maria Johansson informerar om att samarbetet avseende vaccinationer fungerar
bra mellan berörda parter. 1 200 av omsorgspersonalen är för närvarande
vaccinerade. Huvuddelen med två doser och en mindre andel med en dos, som
kommer få sin andra dos via vaccinationsmottagningarna. Den 19 och den 21 maj
vaccinerades semestervikarier. Vecka 20 förekom ingen misstänkt smitta inom
omsorgen. Vecka 22 kommer hemlösa inom Norrtälje kommun att vaccineras
vilket sker i Grindstugan innan den verksamheten stängs den 10 juni.
Peter Graf framför betydelsen av veckovisa avstämningar under covid-19
pandemin där även de privata aktörerna ges möjlighet att deltaga.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Smittspridningstakten minskar kraftigt inom regionen inklusive Norrtälje.
Beredskapsnivåerna för sjukhusen har kunnat sänkas.
Antalet inlagda inom avdelningar för geriatrik och covid-19 vid Norrtälje sjukhus
har minskat under de sista veckorna. För tillfället är endast tre personer inlagda
med svår covid-19 vilket medför möjlighet att kunna återuppta den planerade
vården vilket sker under nästa vecka. Finns svårigheter att lösa semesterplaneringen vid Norrtälje sjukhus och samma situation råder vid regionens övriga
sjukhus. Mobila teamet fungerar bra. Inga inhyrda sjuksköterskor finns för tillfället inom Tiohundra AB:s verksamheter.
Olle Reichenberg uppmanar att innan sommaren säkerställa att det finns tillräckliga delegationer. Peter Graf svarar att frågan är under kontroll.
3. Tiohundra AB:s ekonomiska läge och arbete med budget 2022
Vid direktionens sammanträde den 9 juni kommer ärendet Beslut om villkorat
aktieägartillskott till Tiohundra AB att behandlas. Peter Graf informerar om att
utfallet vid utgången av april visar på – 37 mnkr. Diskonteringseffekten, tomdygn
vid särskilda boenden och merkostnader till följd av covid-19-pandemin är faktorer som påverkar. Prognosen är att det vid årets slut ska vara +10 mnkr. Uppräkning av nuvarande avtal med 1,5 % är inte tillräckligt för att täcka verksamhetens kostnadsökningar utan medför behov av att spara ytterligare 15-20 mnkr.
Hur verksamheten ska kunna effektiviseras med nya arbetssätt är en fråga för
Tiohundra AB att diskutera internt och även gentemot kommunalförbundet.
Åtgärder för att kunna minska tomdygnen inom särskilda boenden diskuteras.
För att kunna attrahera spetskompetens och utbildningar krävs utökat vårdunderlag och bättre lokaler vid Norrtälje sjukhus enligt Peter Graf. Indikationer finns
om att regionen är villiga att se över lokalfrågan avseende Tiohundra AB:s verksamheter. Hanna Stymne Bratt belyser vikten av sjukhusets framtid avseende
utbyggnad, renovering och eventuellt utökat upptagningsområde.
Överensstämmelse råder mellan förtroendevalda och tjänstemän om att
upprustning av lokaler är en viktig fråga för den fortsatta verksamheten.
Barbro Naroskyin sammanfattar att oklarheter avseende lokalöversyn Norrtälje
sjukhus är en viktig fråga där det viktiga är att identifiera rätt väg framåt. Tomplatser vid särskilda boenden och icke lönsamma vårdcentraler innebär ekonomiska utmaningar. Även fungerande IT-beredskap anses viktigt.
Lotta Lindblad Söderman framför att det är mycket angeläget att investera i
Norrtälje sjukhus akutverksamhet.
Olle Reichenberg ställer fråga om hur det ser ut med vårdskulden? Peter Graf
svarar att vårdskulden inte är något oroande. De som inte kan vänta har fått vård
vid Karolinska sjukhuset. Vid Norrtälje sjukhus väntar i dagsläget 170 personer på
ej akuta operationer vilket beräknas vara åtgärdat innan julen 2021.
4. Övrig information från Tiohundra AB
Peter Graf informerar om att Jesper Kyrk den 23 augusti tillträder befattningen
som verksamhetschef hemtjänst och personlig assistans.

Intern
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Nuvarande ekonomichef Annica Johansson går vidare till att bli ekonomidirektör
vid Region Gävleborg och gör sin sista arbetsdag den 6 augusti. Rekrytering av
ersättare pågår och tills ersättare finns på plats så kommer Niklas Sarlin att
fungera som interimslösning.
5. Information från kommunalförbundet
Maria Johansson informerar om att Ganimete Kalludra den 27 maj gör sin sista
arbetsdag som avdelningschef service och omsorg för att bli utförarchef vid
Vallentuna kommun. Mona Larsson har anställts som ersättare fr.o.m. den 1 juli
2021. Mona Larsson har kunskap om verksamhetens avtalsområden och mycket
god kännedom om kommunalförbundets olika verksamheter.
När Mona Larsson övergår till att vara avdelningschef service och omsorg uppstår
vakans som strategisk kvalitetsutvecklare som behöver annonseras. Vakant
befattning som controller kommer att annonseras igen.
Direktionen har vid extra sammanträde den 19 maj beslutat om ärendet Underlag
till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 och ärendet Kommunalförbundets långsiktiga plan till 2031. I den långsiktiga planen framgår utmaningen
att möta stor andel äldre med stora vårdbehov.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
7. Nästa möte
Nästa sammanträde kommer att hållas den 24 augusti 2021 kl. 09.00-10.30 via
Microsoft Teams. Önskemål på specifika frågor att ta upp vid mötet meddelas till
Magnus Blomdahl senast den 13 augusti.

Magnus Blomdahl
Direktionssekreterare

Intern
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