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E-hälsomyndighetens yttrande angående remiss av
Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård och
omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I –
Nationell insamling av registeruppgifter från
primärvården
E-hälsomyndighetens ställningstagande
E-hälsomyndigheten tillstyrker Socialstyrelsens förslag och lämnar följande
kommentarer:

E-hälsomyndighetens kommentarer
Strukturerad och enhetlig registrering ger bättre registerkvalitet
Avsnitt Termer, begrepp och klassifikationer inom hälso- och sjukvård: En
framåtblick (s.76)
I rapporten anges enhetlig användning av klassifikationssystem vara en
förutsättning för att bygga upp ett nationellt hälsodataregister för
primärvården. E-hälsomyndigheten vill tillägga att referensdata och
kodverksystem är typiska grunddata som är öppna data och ska vara
tillgängliga för alla berörda.
Utvecklingsbehov på närmare och längre sikt
Avsnitt Gemensamt ansvar för en ändamålsenlig rapporteringsprocess (s.91)
I rapporten beskrivs frågan om behov av ett nationellt organisationskodverk
för hälso- och sjukvårdsverksamheter som angelägen. Socialstyrelsen
föreslår att E-hälsomyndigheten fortsätter driva frågan i samverkan med
IVO, DIGG, SKR, Inera och Socialstyrelsen.
E-hälsomyndigheten ställer sig positiv till detta men har för närvarande inte
något uppdrag att ansvara för ett organisationskodverk. Ett sådant arbete
skulle behöva formuleras i myndighetens instruktion eller i ett uppdrag till
myndigheten.
(Referens: E-hälsomyndigheten 2019. Förstudierapport GIMVO Gemensam
informationsmodell för verksamhet och organisation)
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I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Utredare Maria Wegner har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har utredarna Fredrik Hagerman,
Bessam Saleh, Rodabe Alavi, Agneta Aldor och Maria Hassel samt jurist Maria
Bergdahl, avdelningschef Annemieke Ålenius och enhetschef Susanna Wahlberg
deltagit.
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