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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstyrker förslaget.
Utifrån erfarenheter i tillsynen delar IVO uppfattningen att det finns ett stort behov av att
kunna följa hela vårdkedjan hos patienter i syfte att bl.a. på nationell nivå kunna utvärdera
vårdens innehåll, jämlikhet och tillgänglighet. IVO delar Socialstyrelsens bedömning att
ökad kunskap om vad som sker i primärvården i förlängningen gynnar enskilda patienter
och att en utökad registrering därför är positiv ur ett patientperspektiv. IVO delar även
Socialstyrelsens uppfattning att nyttan väger tyngre än det intrång i den personliga
integriteten som en utökad personuppgiftsbehandling skulle innebära.
IVO anser att förslagen på registerinnehåll är relevanta för att kunna bidra till ett bredare
underlag för de syften som anges i rapporten.
IVO noterar att elevhälsan inte berörs i rapporten. IVO saknar ett resonemang om
konsekvenserna av att uppgifter från elevhälsan inte kommer att registreras.
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Utifrån samhällsnyttan vill IVO understryka vikten av att informationen som föreslås
samlas in är enhetlig och håller en hög kvalitet. Det förutsätter i sin tur en enhetlig
journalföring och rapportering av uppgifter. Socialstyrelsen lämnar väsentliga förslag på
vidare arbete och samarbeten mellan myndigheter och andra aktörer för att skapa
förutsättningar för ett system som genererar underlag av god kvalitet. IVO har också
identifierat behovet av tydligare klassificeringsstruktur för de organisationer som är under
vår tillsyn. IVO är positivt inställd till att myndigheten deltar i ett fortsatt
utvecklingsarbete och samverkan i fråga om ett nationellt organisationskodverk för hälsooch sjukvårdsverksamheter.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Avdelningscheferna
Peder Carlsson och Meri Fischerström har deltagit i den slutliga handläggningen. Juristen
Anna Forsgren har varit föredragande.

Beslutet har godkänts elektroniskt per e-post daterad 2021-12-22
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