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Remissvar: Rätt information på rätt plats och i 
rätt tid (SOU 2014:23)  

Vårdföretagarna som är en arbetsgivar- och branschorganisation för privata 

vårdgivare vill härmed ge sina synpunkter på betänkandet ”Rätt information 

på rätt plats i rätt tid” (SOU 2014:23).   

Vårdföretagarna instämmer i att hälso-och sjukvården och socialtjänsten är 

två av de mest informationsintensiva och komplexa sektorerna i samhället. 

Detta medför nya behov och ökade krav på hur information ska hanteras. En 

individ som möter hälso- och sjukvården och socialtjänsten rör sig mellan 

flera vårdgivare och utförare. Kraven på en säker och tillförlitlig 

information ökar. Idag finns dokumentationen inom flera lagrum och detta 

ger en osäker bild av individens behov och hälsosituation. Det är viktigt att 

informationshanteringen inte ska vara beroende av hur vården och omsorgen 

är organiserad utan den ska utgå från individen och individens behov. I en 

personcentrerad vård och omsorg ställs krav på en samlad information som 

gynnar både den enskilde och yrkesutövarna. Detta för att uppnå 

patientsäkerhet och god kvalitet i vård och omsorg. Rätt information på rätt 

plats i rätt tid. 

 

Vårdföretagarna anser att utredningens förslag är ett steg i rätt riktning. Vi 

tillstyrker förslagen i stort och vill framföra några fördelar vi ser; Till 

exempel att gemensamma insatser från hälso-och sjukvården och 

socialtjänsten kan föras i gemensam journal och att uppgifter om ordinerade 

läkemedel alltid blir åtkomliga när de behövs för vården av patienten. 

Vidare är det positivt med ett tydligare samtycke från individen vad gäller 

informationshanteringen och att ansvaret för personuppgifter förtydligas 

samt att individens olika möjligheter att förfoga över åtkomst och 

informationsutbyte blir bättre. Det är dessutom positivt att detta gäller även 

för personer med nedsatt beslutsförmåga.  

 

Utredningens förslag kommer också leda till att det blir enklare att använda 

patientuppgifter för att följa upp, säkra och utveckla kvaliteten i 

verksamheten. Tydligare regler om inre sekretess, behörighetsstyrning och 

åtkomstkontroll kommer att underlätta för vårdgivaren. 

http://www.vardforetagarna.se/web/Hem_3.aspx
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Vi ser det som en stor fördel att landsting, kommun eller privata vårdgivare 

med offentlig finansiering ges möjligheter att hantera och utbyta 

information för att ge den enskilde god och säker vård och omsorg. 

Informationsutbytet kan där ske genom direktåtkomst eller i en gemensam 

vård-och omsorgsjournal. Förslagen innebär bättre möjligheter för 

kvalitetssäkring, planering och förebyggande insatser. Dessutom säkras 

informationstillgång vid verksamhetsövergångar. 

 

Vårdföretagarna ser också några problem på vägen som vi vill adressera;  

  

- Dels krävs ytterligare förändringar med nya lagstiftningar. Alla 

dessa nyheter kräver sin reglering i ny datalagstiftning för hälso-och 

sjukvård och socialtjänst. Lagarna kräver likvärdig utformning, 

vilket är bra, men tiden för detta genomförande kommer att ta lång 

tid. 

- Dessutom så finns idag mängder av dokumentationssystem där såväl 

landsting, kommuner som privata vårdgivare genomfört stora 

investeringar. Hur kommer samordning och samverkan ske för en 

progressiv och effektiv process? 

- Under de senaste decennierna med utvecklingen av privata utförare 

inom vård och omsorg, har dock strukturen och samverkan skett 

mestadels utifrån landstings- och kommungränser. Som ett exempel 

är det mycket svårt att få ut bra statistik från kvalitetsregistret Senior 

Alert om en vårdgivare bedriver vård och omsorg över hela landet. 

Det är en problematik som behöver få en lösning för likvärdiga 

samverkan i denna viktiga process. 

Avslutningsvis anser Vårdföretagarna att kraven på en gemensam journal 

för hälso-och sjukvården och socialtjänsten samt en gemensam bild av den 

enskildes läkemedelsbehandling som efterfrågats och diskuterats under 

många år nu måste realiseras. Allt för att öka patientsäkerheten och 

upprätthålla en god kvalitet. Utredningens betänkande är ett steg i rätt 

riktning. Frågan är hur lång tid det behövs för att gå från plan till en reell 

verkligenhet. Vår förhoppning är att det nu ska tas krafttag i syfte att uppnå 

detta. 

 

Katarina Storm Åsell 

näringspolitisk expert, Vårdföretagarna 

 


