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Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 Stockholm

Yttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)
(S2015/2282/FS)

Med anledning av remissen får Statens institutionsstyrelse, SiS, anföra följande.
Bakgrund
SiS ansvarar för sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, (LVM-hem). Vidare ansvarar SiS
för verkställigheten av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård, LSU. SiS är också vårdgivare för den hälso- och sjukvård som
bedrivs på myndighetens institutioner.
I 3 kap. 6 § socialtjänstförordningen (2001:937) anges att de särskilda ungdomshemmen
ska ha tillgång till läkare. En sådan läkare bör enligt bestämmelsen ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller allmän psykiatri. Vidare framgår att bl.a.
LVM-hemmen bör ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som är lämpade för
verksamheten. Dessutom bör enligt bestämmelsen såväl de särskilda ungdomshemmen
som LVM-hemmen ha tillgång till psykologisk expertis. Någon lagstadgad skyldighet
för SiS att själv bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen finns emellertid inte.
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Synpunkter
SiS är positiv till att informationshanteringen i läkemedelsprocessen förbättras och välkomnar förslaget om en gemensam läkemedelslista. Behovet av en samlad bild av patienters ordinationer är särskilt stort när det gäller ungdomar och klienter med missbruksproblematik.
De lagförslag som presenteras i betänkandet innefattar endast uppgifter om ordination
av läkemedel som ska expedieras på öppenvårdsapotek. Av betänkandet framgår emellertid att det långsiktiga målet är att också inkludera ordinationer som ges direkt till
patienten i slutenvården (steg 3). SiS vill här framhålla att det inte enbart är ordinationer inom slutenvården som inte omfattas av förslaget utan även vissa ordinationer hos
SiS. SiS bedriver öppenvård men på grund av verksamhetens karaktär tar hälso- och
sjukvården inom SiS över ansvaret för läkemedelshanteringen och säkerställer att patienten får de läkemedel som är ordinerade. I de flesta fall ordineras läkemedel genom att
personal från SiS institutioner hämtar ut läkemedel från öppenvårdsapotek, men i relativt stor uträckning ordineras patienterna även läkemedel från institutionernas läkemedelsförråd. Förslaget innebär därför att enbart vissa av de uppgifter om ordinationer
som journalförs vid SiS institutioner ska lämnas ut till den gemensamma läkemedelslistan.
I 40 § förslag till lag om gemensam läkemedelslista hänvisas till 6 och 7 a §§ patientdatalagen (2008:355). Kapitelhänvisningen (3 kap.) har fallit bort.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Kent Ehliasson. I ärendets beredning har enhetschefen vid juridikenheten Annette Schierbeck och den centrala hälsooch sjukvårdsledaren Alwa Nilsson deltagit. Föredragande har varit verksjuristen Pontus Ockborn.
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