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Dnr 2012/297-75

Utlämnande av uppgifter för utvärderingstudie gällande Projekt
”Uppföljning av mångbesökare”
Bilagor: Projekt Mångbesökare – en modell för uppföljning av insatser och
behov som patienter/klienter har inom missbruks‐ och beroendevården

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten genomför projekt
”Uppföljning av mångbesökare” som handlar om att följa upp insatser för
personer med tung missbruks‐ eller beroendeproblematik. Huvudman för
projektet är Kommunförbundet Norrbotten FoU‐enheten.
Syftet med projektet är att kartlägga och följan upp nyttjandet av vård‐ och
omsorgsinsatser, att undersöka mångbesökares uppfattning om vården,
omsorg, bemötande samt att identifiera systembrister och utifrån detta
förbättra arbetet. I projektet ingår dessutom att beräkna organisationernas
kostnader.
För denna kartläggning behöver projektet tillgång till uppgifter från
socialtjänstens personakter under nämnd 12‐månaders persiod. Projektet
kommer att behöva tillgång till journaler och personakter från 1 maj 2012 till
31 mars 2013.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
‐

under förutsättning att samtycke ges av berörda personer, utlämnas
personaktsuppgifter enligt beskrivning ovan till Benitha Eliasson,
anställd projektledare av Kommunförbundet Norrbotten FoU, för
aktuellt projekt under perioden 1 maj 2012 – 31 mars 2013.
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‐

Uppgift rörande enskild person får endast användas i aktuellt
Uppföljningsprojekt.

‐

Uppgift rörande enskild person får inte lämnas vidare i form av kopia
av handling, muntligt eller skriftligt eller på annat sätt.

‐

Uppgifterna rörande enskild person får endast redovisas på ett sådant
sätt att personerna inte går att identifiera för utomstående.

_____

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
‐ i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.
_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐

Under förutsättning att samtycke ges av berörda personer, utlämnas
personaktsuppgifter enligt beskrivning ovan till Benitha Eliasson,
anställd projektledare av Kommunförbundet Norrbotten FoU, för
aktuellt projekt under perioden 1 maj 2012 – 31 mars 2013.
‐

Uppgift rörande enskild person får endast användas i aktuellt
Uppföljningsprojekt.

‐

Uppgift rörande enskild person får inte lämnas vidare i form av kopia
av handling, muntligt eller skriftligt eller på annat sätt.

‐

Uppgifterna rörande enskild person får endast redovisas på ett sådant
sätt att personerna inte går att identifiera för utomstående.

_____
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Beslutsexpediering
Kommunförbundet Norrbotten, Benitha Eliasson, Institutionen ETS,
Arbetsvetenskap, 971 87 Luleå, Gerd Bergman verksamhetschef individ‐ och
familjeomsorgen
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