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Remissvar: Nya föreskrifter om 
uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens 
patientregister  
Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för privata 
vård- och omsorgsgivare, vill härmed lämna följande synpunkter på 
ovanstående remiss.   

Fördelarna för Socialstyrelsen med den nya författningen är att 
inrapporteringen av data säkerställs och mer effektiv för myndigheten. Vi 
ser också fördelar för vårdgivare, som i dag inte använder webbplatsen för 
inrapportering av data, då inrapporteringen blir säkrare och snabbare, samt 
på sikt också billigare. Men det går inte att frångå att föreskrifterna skulle få 
betydande konsekvenser för små privata vårdgivare. Vi ifrågasätter om det 
är rimligt att kostnaderna för effektiviseringsvinsten läggs på de privata 
vårdgivarna, stora som små.  
 
Landstingen samt flera privata vårdgivare använder redan tekniken att 
rapportera in sina data via Socialstyrelsens webbplats. De nya förskrifterna 
berör därför framför allt vissa privata vårdgivare, sannolikt företrädesvis 
mindre vårdgivare. Men även bland våra större medlemsföretag finns 
exempel på att företagets vårdenheter inte rapporterar in data på ett enhetligt 
sätt, utan använder olika tekniska lösningar. 

När det gäller förslaget att ersätta den nuvarande filstrukturen med en ny 
innebär det en förbättring av kvaliteten på inrapporterad data till registret. 
Samtidigt innebär en ny filstruktur att de olika journalprogram som används 
av olika vårdgivare måste uppgraderas. I Socialstyrelsens 
konsekvensbeskrivning uppskattas tidsåtgången till 2-5 veckor och 
kostnaden till 80 000-200 000 kronor, exklusive moms. För en liten 
vårdgivare handlar det om en stor belastning, såväl tidsmässigt som 
kostnadsmässigt.  

Investeringskostnaden för en liten privat vårdgivare måste också värderas 
mot bakgrund av det förslag som regeringens utredare Mona Boström i 
dagarna har lämnat angående vårdgivare som verkar på den nationella taxan. 
Vårdföretagarna har inte tagit ställning till dessa förslag än. Vi vill dock 
markera att det, mot bakgrund av utredningsförslagen, synes orimligt att 
kräva nyinvesteringar i den storleksordningen av en liten vårdgivare. Vi 
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föreslår att Socialstyrelsen ger möjlighet för de små vårdgivarna att erhålla 
investeringsbidrag.  
Vi vänder oss slutligen mot den föreslagna lydelsen av 7 § i föreskrifterna 
där det föreslås att ”alla uppgifter för en period ska lämnas sammanhållet 
för vårdgivarens samtliga enheter”. Det förutsätter att vårdföretagen har en 
infrastruktur för att samla in och vidarebefordra patientinformation. Vi ser 
inget tungt vägande skäl för Socialstyrelsen att kräva det. Varje vårdenhet 
inom vårdgivaren måste kunna göra sin överföring direkt till 
Socialstyrelsen. 
 
 
Vårdföretagarna 
Karin Liljeblad 
Näringspolitisk expert 
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