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Landstingsstyrelsen

Socialtjänsten, Integritet – Effektivitet (SOU 2009:32)
Ärendet
Socialdepartementet har berett landstinget tillfälle att yttra sig över
betänkandet, som i korthet innehåller bl.a. förslag till en ny reglering av
behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten, förbättringar av
framställningen av statistik och möjligheter till utbyte av personuppgifter
för ändamålet gemensam uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring
mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till skydd för enskildas
personliga integritet vid utbytet av uppgifter föreslår utredningen bl.a. en
ny bestämmelse i sekretesslagen om s.k. absolut sekretess.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010. En sammanfattning av
betänkandet och presenterade författningsförslag bifogas, bilaga 1 – 2.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till Socialstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har inget att erinra mot att den sedan 2001 gällande ”SoLPuL:en” 1 ersätts med två lagar, som ger de grundläggande principerna för
behandling av uppgifter på lokal (socialnämnder m.fl.) och central
(Socialstyrelsen) nivå. Förbättringarna av möjligheterna att framställa
statistik och utbyte av personuppgifter för ändamålet gemensam
uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring mellan hälso- och sjukvård
och socialtjänst tjänar angelägna syften. De författningsförslag som
möjliggör detta fordrar bl.a. anpassningar av ändamålsbestämmelserna i
aktuella författningar, däribland i patientdatalagen (2008:355), vilka
tillstyrks.
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Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
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Effekten av att införa nya och potentiellt vida uppgiftsskyldigheter för
landsting leder till vissa ökade integritetsrisker som utredningen synes ha
beaktat, bl.a. genom förslag till ändringar i sekretesslagen. Förvaltningen
utgår från att den reglering som nu föreslås tillvaratar den enskildes
integritetsskydd, men vill påtala att konsekvenserna ur ett
patientperspektiv bör förtydligas i den vidare departementsberedningen av
ärendet. Detta för att undvika missförstånd som innebär att den enskildes
integritetsskydd inte upprätthålls genom förslaget.
Vidare vill förvaltningen anmärka på att en kommande reglering av det slag
som föreslås kan innebära en markant uppgiftslämnarbörda, vilken kan
vara klart kostnadsdrivande genom behov av tillpassningar av IT-system
m.m. Ur detta perspektiv hade det varit en fördel om utredningen gjort en
mer noggrann konsekvensanalys. Förvaltningen noterar att det inte
lämnats något förslag på finansiering, vilket får ses som en brist i
sammanhanget.
Miljökonsekvenser av beslutet
Inga miljökonsekvenser är kända eller förväntade.
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