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Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23
Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälsooch sjukvården och socialtjänsten. Statskontoret är allmänt sett positivt till
utredningens huvudinriktning och dess förslag. Vi bedömer att utredningens
förslag om förenklat informationsutbyte bör kunna förbättra både behandlingen
av den enskilde och verksamhetens kostnadseffektivitet inom såväl hälso- och
sjukvården som socialtjänsten. Statskontoret ser det också som värdefullt att
utredningen har tagit individens behov som utgångspunkt för sina överväganden. Enligt utredningen bör informationen således så långt möjligt kunna följa
den enskilde på ett enkelt och säkert sätt som är till nytta för honom eller henne,
i stället för att begränsas av organisatoriska gränser. Givetvis är den information som det här är fråga om ofta av integritetskänslig karaktär. Enligt Statskontorets bedömning innebär dock utredningens förslag en rimlig avvägning
mellan effektivitets- och integritetsintressen.
Statskontoret avstår från att yttra sig över de närmare detaljerna i utredningens
förslag. Utredningens slutbetänkande är visserligen mycket omfattande, men
det utgörs nästan uteslutande av resonemang och förslag av juridisk karaktär
vars syfte är att få på plats det regelverk som krävs för att möjliggöra ”rätt
information på rätt plats i rätt tid”. Såvitt Statskontoret kan bedöma är det föreslagna regelverket heltäckande och utan uppenbara fel eller luckor. Statskontorets kompetensområde inkluderar dock inte sådan juridisk kunskap att vi kan
uttala oss om de föreslagna reglernas lämplighet mer i detalj.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Anna Pauloff samt utredare Svante Eriksson, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.

Ingvar Mattson

Svante Eriksson
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