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Dnr SON 2021-176

Social- och omsorgsnämnden

Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU
2021:4), yttrande till Socialdepartementet
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Yttrande till Socialdepartementet över Informationsöverföring inom vård
och omsorg (SOU 2021:4) tillstyrks enligt Social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Yttrande över Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
avges till Socialdepartementet enligt Social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
Ärende
Linköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4).
Stora strukturförändringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har
lett till en allt högre grad av digitalisering inom dessa områden. För att kunna
möta dessa behov är det av stor vikt att även utforma juridiska förutsättningar
för att på ett effektivt och säkert sätt kunna överföra information och data
mellan verksamheterna inom hälso-och sjukvård och socialtjänst, samt mellan
verksamheter inom socialtjänsten. Det är mot den bakgrunden den aktuella
statliga utredningen ska ses.
Förvaltningen har utarbetat förslag till yttrande där flera förslag välkomnas
men avvikande synpunkter även framförs. Social- och omsorgsnämnden
föreslås tillstyrka och äldrenämnden avge yttrandet.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Informationsöverföring inom vård och omsorg, yttrande till
Socialdepartementet
Bilaga: Yttrandet
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Bakgrund
Stora strukturförändringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har
lett till en allt högre grad av digitalisering inom dessa områden. För att kunna
möta dessa behov är det av stor vikt att även utforma juridiska förutsättningar
för att på ett effektivt och säkert sätt kunna överföra information och data
mellan verksamheterna inom hälso-och sjukvård och socialtjänst, samt mellan
verksamheter inom socialtjänsten.
Patienter och brukare rör sig idag ofta mellan olika vårdgivare och det finns
behov av att vårdgivare kan dela information i större omfattning än vad som är
möjligt idag. Förväntningar från patienten är att olika vårdgivare har samma
information om patienten så att denne slipper att dra sin hälsohistoria flera
gånger. Det skapar en tilltro om man har information. Vårdens övergångar
medför ibland svårigheter för huvudmännen när informationsöverföringen inte
kan genomföras på ett smidigt sätt. Den snabba tekniska utvecklingen och
globaliseringen har skapat nya utmaningar när det gäller skyddet av
personuppgifter samtidigt som omfattningen av insamling och delning av av
personuppgifter har ökat avsevärt. Detta medför att man behöver säkerställa en
hög skyddsnivå för personuppgifter.
Många huvudmän kommer att behöva följa upp hälso-och sjukvård samt
omsorg med heltäckande och organisationsöverskridande data. Att systematiskt
kunna följa behandlingskvalité för de som är våra allra sköraste är av stor vikt.
Detta är en nödvändighet för att få till stånd en systematisk kvalitetsutveckling
av den offentliga finansierade vård-och omsorgen samt att kunna erbjuda
medborgarna en sammanhållen god, säker och nära vård.
Vid beredningen av ärendet har representanter från förvaltningens
digitaliseringsenhet, chef för biståndshandläggning inom äldreomsorgen samt
avdelningschef sektorsövergripande kvalitet och utveckling deltagit.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen bedömer att det inte uppstår några kostnader för regioner och
kommuner. Den uppfattningen delas inte av förvaltningen. För att
implementera informationsöverföringar krävs det stora insatser i alla
organisationer. Förvaltningen har ingen möjlighet i nuläget att i vilken
utsträckning och till vilken kostnad.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget tar hänsyn till både kvinnor och män.
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Samråd
Samråd har skett med juridikenheten som tillstyrker förslaget till yttrande.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
s.remissvar@regeringskansliet.se
henrik.moberg@regeringskansliet.se
hanna.lobosco@regeringskansliet.se

