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eHälsomyndighetens yttrande över betänkandet Kvalitet i
välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU
2017:38)
eHälsomyndigheten har fått möjligheten att yttra sig över förslagen i betänkandet
SOU 2017:38, Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning
(regeringskansliets diarienummer Fi2017/02150/K).

Sammanfattning av eHälsomyndighetens ställningstagande
eHälsomyndigheten ställer sig positiv till förslaget om ett kommande uppdrag att ta
fram en definition av begreppet enhet, men gör också bedömningen att det troligtvis
finns fler begrepp som behöver definieras i sammanhanget och önskar att denna
synpunkt inkluderas när ett eventuellt kommande uppdrag utformas. Myndigheten
förordar också att uppdraget genomförs inom ramen för arbetet med GIMVO –
gemensam informationsmodell för verksamhet och organisation, som
eHälsomyndigheten driver i samverkan med flera andra myndigheter och
organisationer.
eHälsomyndighetens yttrande kring förslagen i betänkandet begränsar sig till de
förslag som rör vård och omsorg.
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Kap. 10: Förbättrade förutsättningar att säkerställa grundläggande
kvalitet i välfärden
10.4 Förutsättningarna att följa insatser inom socialtjänsten behöver förbättras
eHälsomyndigheten ställer sig positiv till förslaget om en kartläggning av behov av
data för socialtjänsten. Myndigheten anser att en sådan kartläggning bör ha som
särskild ambition att identifiera i vilken utsträckning dessa data är, eller borde vara,
strukturerade och standardiserade.
eHälsomyndigheten konstaterar även, precis som utredningen, att det i denna fråga
finns beröringspunkter med Gemensam informationsmodell för verksamhet och
organisation (GIMVO), som eHälsomyndigheten har tagit fram i samverkan med
Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån,
Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting m.fl. Kopplingarna till
GIMVO bör därför tydligt pekas ut och inkluderas i en eventuellt kommande
satsning på förbättrad informationshantering inom socialtjänsten.
10.5.1 Behov av definitioner av vad som utgör enheter inom vård och omsorg
eHälsomyndigheten välkomnar utredningens förslag om att myndigheten ges i
uppdrag att definiera begreppet enhet och förordar att uppdraget genomförs inom
ramen för arbetet med GIMVO, som har tagits fram i samverkan mellan flera
myndigheter (se ovan). Delar av detta arbete har dock redan påbörjats och kommer
att fortsätta under hösten 2017. eHälsomyndigheten vill i detta sammanhang
poängtera att det troligtvis inte är möjligt eller rimligt att enbart definiera begreppet
enhet, utan att även näraliggande begrepp måste ingå. eHälsomyndigheten föreslår
därför att ett eventuellt kommande uppdrag om att ta fram begreppsdefinitioner
formuleras så att det blir tydligt att det omfattar alla de begrepp som de samverkande
myndigheterna anser behöver definieras. Detta för att utbyte och jämförelse av
information mellan olika organisationer ska kunna möjliggöras. Myndigheten anser
också att det är av stor vikt att uppdraget genomförs i samarbete med de myndigheter
och organisationer som ingår i GIMVO-samarbetet. Genom att inkludera samtliga
aktörers kunskaper och perspektiv möjliggörs en lösning som tar hänsyn till
helheten.
10.5.2 Förutsättningarna för ett enhetsbaserat verksamhetsregister bör utredas
eHälsomyndigheten anser att den pågående digitaliseringen av offentlig sektor kan
skapa nya möjligheter att utbyta, återanvända och jämföra information mellan
organisationer. Informationen behöver dock inte nödvändigtvis bygga på traditionellt
utformade register. Det är därför viktigt att man i första hand utreder vilka behov
som finns av ett enhetsbaserat verksamhetsregister, och att detta görs med hänsyn
tagen till eventuella andra möjligheter som finns för att lösa behovet av tillgänglig
och jämförbar information.
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Kap. 12: Konsekvenser av förslagen
12.4.1 Kostnader för myndigheter
eHälsomyndigheten gör bedömningen att utredningens förslag om en ettårig
finansiering av uppdraget om att ta fram en eller flera begreppsdefinitioner är
rimligt, men vill tillägga att arbetet med GIMVO inom kort övergår i en löpande
förvaltning, vilket kräver en mer långsiktig finansiering.

Övriga synpunkter
Utredningens förslag innebär i förlängningen ökade krav på förbättrad och mer
effektiv informationshantering i och mellan olika verksamheter. Detta ger bättre
datakvalitet som förvisso underlättar uppföljning, men som också kan ge andra
positiva effekter. En förutsättning för bättre informationshantering är
interoperabilitet, dvs. förmåga och möjlighet hos system, organisationer eller
verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kommunicera med varandra
genom att överenskomna regler, t.ex. standarder, följs. Myndigheterna spelar en stor
roll i arbetet med att möjliggöra och skapa förutsättningar för interoperabilitet inom
vård och omsorg, inte minst genom regeringens satsningar på digitalisering och ehälsa. eHälsomyndigheten vill därför särskilt betona vikten av att det finns ett
nationellt samordnat arbete med gemensamma regelverk och standarder samt att de
verktyg och arbetssätt som redan finns framtagna för att främja strukturerad och
standardiserad informationshantering utnyttjas på ett överenskommet sätt.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Janna Valik. I den slutliga
handläggningen har lösningsarkitekt David Skullered, upphandlare Ritva Hakola,
jurist Charlotte Gilén, digital strateg Omid Mavadati och digital strateg Erika
Ericsson deltagit. Erika Ericsson har varit föredragande.

Janna Valik
Generaldirektör

Erika Ericsson
Föredragande
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