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Socialdepartementet

Remiss av Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård
och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell
insamling av registeruppgifter från primärvården
Med utgångspunkt i det omställningsarbete som pågår inom primärvården
finns det ett behov av underlag med uppgifter om primärvården som
beskriver olika förhållanden inom den vården. Socialstyrelsen har haft i
uppdrag att ge förslag på vilka variabler och personalkategorier som bedöms
vara nödvändiga att omfattas av regionernas uppgiftslämnande (dnr.
S2019/03056 – deluppdrag I). Detta utifrån vad som bedöms stå i
proportionalitet mellan integritetsintrånget och det allmännas intresse av
uppföljning av primärvården avseende vårdens kvalitet och jämlikhet och
som möjliggör djupare analyser på nationell nivå. I uppdraget angavs bl.a. att
Socialstyrelsen skulle utgå från de ändamål som gäller för hälsodataregister
enligt 3 § lagen om hälsodataregister.
I februari 2021 redovisade Socialstyrelsen deluppdraget genom rapporten
Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård,
deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården till
Socialdepartementet.
Socialdepartementet önskar nu ta del av remissinstansernas synpunkter på
förslaget.
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Remissinstanser

E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Integritetskyddsmyndigheten
Justitiekanslern (JK)
LIF
Läkemedelsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nepi (nätverk för läkemedelsepidemiologi)
Regelrådet
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Statistiska centralbyrån (SCB)
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Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Vetenskapsrådet
Vårdförbundet
Vårdföretagarna
Västra Götalandsregionen
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 15
januari 2022. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
petra.zetterberg.ferngren@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
S2019/03056 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i rapporten. Om remissen är begränsad till en viss del av
underlaget, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Cecilia Halle
Ämnesråd
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