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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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N 2008:05/2013/353 4.1.1-5348/2013
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till ändring av
föreskrifter (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till
Socialstyrelsens patientregister
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet avstyrker förslaget med anledning av att det helt saknas underlag för att bedöma de
administrativa kostnaderna.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:26) om
uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister. Genom förslaget införs bl.a. nya filspecifikationer,
krav på månatlig rapportering som nu också ska ske elektroniskt. Vidare införs både krav och möjlighet
till ytterligare rapportering såsom exempelvis väntetidsmätning i akutsjukvård och utökning av
indelningsalternativ i uppgifter för psykiatrisk vårdform samtidigt som andra uppgiftsskyldigheter
föreslås tas bort.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Av remissen framgår att drygt 300 vårdföretag rapporterade uppgifter till patientregistret under 2012.
Det faktiska antalet företag som är skyldiga att lämna uppgifter antas dock vara betydligt större och
antalet rapporterande vårdföretag anges också öka varje år. Av remissen framgår också att förslaget
medför en engångskostnad i form av utvecklingsarbete på konsultbasis och att kostnaderna i övrigt inte
skiljer sig mot dagens kostnader eftersom ändringarna endast berör uttagsrutiner för redan befintliga
uppgifter i de sjukvårdsadministrativa systemen.
Enligt Regelrådet är det uppenbart att krav på månadsvis rapportering i jämförelse med nuvarande
rapporteringsfrekvens på 1 – 3 gånger per år medför en tillkommande administrativ börda för berörda
företag. I avsaknad av uppskattning av tidsåtgång och kostnad för detta kan Regelrådet inte avgöra om
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den administrativt mest lämpliga lösningen har valts. Regelrådet avstyrker förslaget med anledning av
att det helt saknas underlag för att bedöma administrativa kostnaderna.

Konsekvensutredningen
Av konsekvensutredningen framgår bakgrund och syfte med förslaget. Även konkurrenssituationen och
förhållandet till EU-rätten berörs. I konsekvensutredningen framgår att tidigare förslag till nya
filspecifikationer har uppskattats kosta mellan 80 000 – 200 000 kr för 2 – 5 veckors konsultinsats. Den
nu föreslagna filspecifikationen anges vara mindre omfattande och tidsåtgången anges därför sannolikt
också vara mindre. Till följd av den ökade rapporteringsfrekvensen anges systemförändringar i vårdens
IT-system behöva göras. Tillfrågade landsting har uppskattat investeringskostnaden för detta på mellan
10 000 – 200 000 kr medan privata vårdgivarorganisationer har uppskattat konsultkostnaden till
100 000 – 1 200 000 kr. Konsultkostnader anges också tillkomma till följd av kravet på väntetidsmätning
i akutsjukvården samt utökning av uppgift om grund för psykiatrisk tvångsvård.
Enligt Regelrådet saknas en samlad bedömning av alla de kostnader som kan komma att uppstå för
berörda företag. Vidare saknas storleksmässig beskrivning av berörda företag och hur kostnaderna till
följd av förslaget kan komma att påverka dessa företag samt om särskild hänsyn behöver tas till de
mindre företagen. Därutöver saknas alternativa lösningar avseende bl.a. ökad rapporteringsfrekvens
där annan lösning än månadsvis rapportering hade kunnat övervägas. Konsekvensutredningen
uppfyller därmed inte de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 2 oktober 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Christian Pousette.
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Ordförande
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