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Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt
beslutsförmåga. Delbetänkande av utredningen om rätt information i vård
och omsorg SOU 2013:45

Famna har av regeringen inbjudits att yttra sig över rubricerad utredning, och lämnar
därför följande synpunkter och kommentarer.
Vården och omsorgen präglas allt mer av en mångfald av aktörer och huvudmän som
medför en mer komplex informationshantering. Senare ändringar i lagstiftningen, t.ex.
Patientdatalagen, har medfört betydande förbättringar för att kunna säkerställa att rätt
information finns vid rätt tillfälle hos rätt vård- och omsorgsgivare. Däremot har det
visat sig att personer med långvarigt nedsatt beslutsförmåga inte har inkluderats i
dessa ändringar och det finns idag hinder att dessa personer ska kunna dra nytta av
t.ex. en sammahållen journalföring och utvecklingen av vården och patientsäkerheten.
Famna anser att det är av största vikt att individens integritet säkerställs vid överföring
av information mellan olika vård- och omsorgsgivare. Vi anser att utredningens
förslag väl balanserar individens integritet och behovet av informationsöverföring.
Särskilt viktigt är att informationshanteringen bygger på att aktivt ta reda på
individens inställning, både direkt eller via närstående, samt personalens
professionella bedömning av vad som är bäst för individen.
Famna delar utredningens åsikt att vård- och omsorgspersonalen bör bedöma
beslutsförmågan i det enskilda fallet och att detta bör ske löpande. Det kommer vara
viktigt att vård- och omsorgsgivare inrättar processer och rutiner för att säkerställa
dessa bedömningar. Det kan vara till hjälp att utveckla nationella kriterier för
bedömningen av beslutsförmågan med utgångspunkt i Socialstyrelsens
rekommendationer av en personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom.
Famna bifaller därför utredningens förslag på ändringar i Patientdatalagen och
Offentlighets- och sekretesslagen som syftar till att även personer med varaktigt
nedsatt beslutsförmåga omfattas av denna lagstiftning.
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