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E-hälsomyndighetens yttrande avseende Börja
med barnen! Följa upp hälsa och dela
information för en god och nära vård (SOU
2021:78)
E-hälsomyndighetens ställningstagande
E-hälsomyndigheten tillstyrker utredningens förslag, med nedanstående
kommentar.

E-hälsomyndighetens kommentar
Kapitel 5. Förslag och bedömningar
5.7 Utlämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till barn och
vårdnadshavare bör utredas
E-hälsomyndigheten ser mycket positivt på förslaget att tillsätta en statlig
utredning i syfte att utreda om dagens lagstiftning är ändamålsenlig när det
gäller utlämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till barn respektive
vårdnadshavare.
Myndigheten vill dock lyfta att en sådan utredning bör genomlysa behovet av
ändamålsenlig lagstiftning för samtliga aktörer inom hälso-och sjukvården
som tillgängliggör en individs hälsodata. Ur ett individperspektiv är det
önskvärt att direktåtkomst till hälsorelaterade uppgifter harmoniseras och
hanteras så likartat som möjligt, i de e-hälsotjänster som tillhandahålls av
exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, apotek och myndigheter.
I arbetet med att tillgängliggöra digitala tjänster till allmänheten har
E-hälsomyndigheten identifierat svårigheter med att utforma ändamålsenliga
lösningar för barn, som beror på dagens regelverk. Till exempel fungerar det
inte att göra bedömningar av ett barns mognadsgrad vid digitalt utlämnande
av uppgifter. Det finns även risker med att närstående/vårdnadshavare
missbrukar ett barns e-legitimation, som behöver beaktas.
E-hälsomyndigheten betonar därför behovet av en ny ändamålsenlig
lagstiftning och instämmer i utredningens bedömning att den här typen av
komplexa frågor och dess konsekvenser behöver utredas noga.
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I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Utredare Maria
Wegner har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även
utredare Marianne Nordling, jurist Maria Bergdahl, avdelningschef
Annemieke Ålenius och enhetschef Susanna Wahlberg deltagit.
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