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Uppdrag att ta fram stödmaterial om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att med anledning av regeringens
proposition 2021/22:177 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation,
ta fram stödmaterial riktat till vårdgivare och omsorgsgivare.
Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten föra dialog med Ehälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för
delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.
Socialstyrelsen ska senast den 30 juni 2023 lämna en redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).
För uppdraget får Socialstyrelsen använda 2 500 000 kronor. Av medlen ska
1 250 000 kronor redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag
till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.
Därutöver ska 1 250 000 kronor av medlen redovisas mot det under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022
uppförda anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet,
anslagsposten 8 Utvecklingsmedel – Kammarkollegiet. Medlen betalas ut
engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december
2022.
Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast
den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
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Redovisningar, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för
detta beslut.
Ärendet

Den 17 mars 2022 beslutade regeringen proposition 2021/22:177
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I propositionen föreslår
regeringen en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Lagförslaget innebär att nuvarande bestämmelser om sammanhållen
journalföring lyfts ur patientdatalagen (2008:355) och placeras i en ny lag.
Tillämpningsområdet för bestämmelserna föreslås utvidgas så att de även
omfattar de delar av socialtjänstens verksamheter som avser omsorg om
äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Lagförslaget syftar
till att bl.a. förenkla samverkan mellan vården och äldreomsorgen.
Bestämmelserna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2023.
Den 14 juni 2022 beslutade Riksdagen propositionen (prop. 2021/22:177,
bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381)
I propositionen uppmärksammas att det finns ett behov av ett stödmaterial
riktat till verksamheterna kring de nya bestämmelserna. Regeringen uttrycker
i propositionen att en myndighet ska ges i uppdrag att ta fram en sådan
vägledning.
I fråga om nuvarande bestämmelser om sammanhållen journalföring inom
hälso- och sjukvården finns stora variationer i vilken omfattning och på
vilket sätt vårdgivare nyttjar denna möjlighet. E-hälsomyndigheten lyfter
behovet av stöd och vägledning i sin slutrapportering av uppdraget att
föreslå hur sammanhållen journalföring kan nyttjas i större utsträckning
(S2021/03119).
Närmare om uppdraget

Stödmaterialet ska utformas efter vårdgivares respektive omsorgsgivares
behov. Stödet ska vara till hjälp för verksamheterna att utforma rutiner för
den praktiska tillämpningen av den föreslagna lagen om sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation. Frågor som ska tas upp i stödmaterialet är bl.a.
hur patienter och omsorgsmottagare kan informeras om sina rättigheter och
hur de som arbetar inom hälso- och sjukvården och berörda verksamheter
inom socialtjänsten kan arbeta för att säkerställa att patienter och
omsorgsmottagares rättigheter tillvaratas. Stödmaterialet ska särskilt lyfta
tillämpningen av lagen i situationer som rör barn. Myndigheten bör även ta
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fram stödmaterial för andra frågeställningar som anges i propositionen eller
för sådana frågeställningar som uppkommer under arbetets gång.
Stödmaterialet ska särskilt lyfta vilka organisatoriska och andra
förutsättningar som bör finnas. Myndigheten ska tydliggöra behovet av
enhetlig semantik och strukturerad dokumentation, framför allt inom
socialtjänsten.
Regeringen beräknar att totalt 2 000 000 kronor kommer att avsättas för
uppdraget under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella
anslaget.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Jenny Wada

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA
Infrastrukturdepartementet/ESD
E-hälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Sveriges Kommuner och Regioner
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