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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-26 kl. 15:00-15:10

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Remiss från Socialdepartementet - Informationsöverföring
inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

STK-2021-165
Sammanfattning

Socialdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att inkomma med synpunkter på
delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4). Utredningen
föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen
journalföring och kvalitetsregister. 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.
Ärendet har skickats på remiss till de tre socialnämnderna, arbetsmarknads- och
socialnämnden, funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden har inkommit med yttrande.
Nämnderna är positiva till att utredningen ger förslag på en förbättrad kvalitetsuppföljning
med syfte om verksamhetsutveckling. Det finns ett stort värde i att kunna se helheten för
nämndens målgrupp för att förstå behovet och kunna utveckla verksamheten i linje med
detta. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att uppgifterna går att samköra på
individnivå. Den metod för kryptering av data som utredningen föreslår när data delas mellan
olika aktörer tycks gå i linje med detta. Förslaget är att godkänna förslag till yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Socialdepartementet.
Beslutsunderlag
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Remiss från Socialdepartementet - Informationsöverföring inom vård och omsorg
(SOU 2021:4)
Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 210324 § 38 med Särskilt yttrande (SD)
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