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Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om
uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter som rör ändringar i rapporteringsförfarandet till
Socialstyrelsens patientregister. Data lämnas i dag på ett flertal sätt. Inrapportering genom
Socialstyrelsens hemsida används i ökande omfattning men material lämnas också via annat
datamedium, framförallt CD-skiva eller USB minne som skickas in krypterat med rekommenderad post.
Detta medför att inläsningen på Socialstyrelsen blir tidsödande i jämförelse med om all data lämnas via
webbplatsen. Förslaget innebär att uppgifter till patientregistret endast ska kunna lämnas i textfiler som
skickas till styrelsen genom myndighetens elektroniska tjänst för filöverföring. Förslaget förväntas leda
till en snabbare och säkrare hantering av data.
Förslaget berör 21 landsting och cirka 200 privata vårdgivare som i dag rapporterar till patientregistret.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Regelrådet kan ha förståelse för att Socialstyrelsen önskar att förenkla handhavandet av data som
inkommer till patientregistret genom enhetligt uppgiftslämnande. Vad som nu sagts hindrar emellertid
inte att ett krav på elektronisk redovisning kan vålla problem för företag som saknar lämplig utrustning
eller av annan anledning har svårt att fullgöra uppgiftsskyldigheten elektroniskt. I den upprättade
konsekvensutredningen saknas en diskussion i nu angivna hänseenden. Inte heller finns något
resonemang om hur förslaget kan komma att påverka de administrativa kostnaderna för berörda företag
jämfört med i dag. I avsaknad av detta kan Regelrådet inte ta ställning till om den lösning som valts är
den lämpligaste från administrativ synpunkt. Regelrådet avstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
I den upprättade konsekvensutredningen anges att den totala tidsåtgången - som uppskattats med
hjälp av tre tillfrågade landsting - för genomförande av förslaget beräknas uppgå till 2-5 veckor och till
en kostnad av 80 000-200 000 kr per landsting.
Konsekvensutredningen innehåller en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå samt en
uppskattning av omställningskostnader för berörda landsting. Det finns dock inget resonemang kring
vilka ekonomiska effekter förslaget får för berörda företag avseende såväl administrativa som andra
kostnader. Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen inte de krav som följer av 6 och
7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är
därför bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 21 november 2012.
I beslutet deltog Lennart Palm, ordförande, Leif Melin, Eleonor Kristoffersson och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Lennart Palm
Ordförande

Stefan Zetterlind
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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