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Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv

Det ska bli lättare för vård- och omsorgsgivare att dela
personuppgifter med varandra. Det föreslår regeringen
i en ny lag som överlämnats till Lagrådet.

Sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation
Andelen äldre personer ökar i befolkningen, och fler personer har behov av
insatser från både vård och omsorg. Samtidigt har flera aktörer etablerat sig
inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen samt verksamheter för personer
med funktionsnedsättning. Det innebär att allt fler personer får insatser från
olika aktörer.
Detta ställer krav på samverkan och effektivt informationsutbyte.
Lagförslaget innebär att vård-och omsorgsgivare genom direktåtkomst eller
annat elektroniskt utlämnande får tillgång till personuppgifter hos andra vårdoch omsorgsgivare.
Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring överförs till
den nya lagen. I den nya lagen införs också bestämmelser som ger möjlighet för
delar av socialtjänstens att få tillgång till sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. Inom hälso- och sjukvården omfattar lagen alla
patienter. Inom socialtjänsten omfattar lagen verksamheter som avser omsorg
om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
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I lagen införs även flera integritetsstärkande åtgärder. Bland annat handlar det i
vilken omfattning personuppgifter får delas med andra vård- och omsorgsgivare.
Synpunkter och kritik
När en utredning presenterades för något år sedan var många remissinstanser
som tillstyrkte de lagförslag som då presenterades och som nu ser ut att bli
verklighet.
En viss oro har dock uppstått med den nya lagen inför riskerna med att känsliga
personuppgifter kan hamna i fel sammanhang.
(Fakta hämtad från regeringens pressmeddelande samt några
presskommentarer).
Egen erfarenhet
Som anhörig har jag under flera år haft kontakt med olika vårdgivare. Ibland har
det varit frustrerande när kommunikationen mellan olika myndigheter och
vårdgivare inte fungerat. Jag har gång efter annan fått redogöra för de behov
som uppstått.
En orsak kan exempelvis vara att man har olika datasystem som inte kan
kommunicera med varandra även fastän anhörig och jag gett medgivande att
man får dela på dokumentationen.
Jag har också upptäckt att kommunikationen inte alltid heller fungerar mellan
socialtjänst, hemtjänst och hemsjukvården trots att de har samma huvudman,
även om de var för sig ger god vård och omsorg.
I kommunala pensionärsrådet blir därför frågan om lagförslaget sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation viktig att följa.
Hur ser det i dag?
Vilken beredskap finns inför framtiden?
Hur skyddas den personliga integriteten?
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