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E-hälsomyndighetens yttrande över betänkandet Ombuds 
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) 

E-hälsomyndighetens ställningstagande  
E-hälsomyndigheten tillstyrker utredningens förslag att vård- och 
omsorgsgivare, med patientens eller omsorgsmottagarens medgivande, ska 
få ge andra fysiska personer (ombud) elektronisk tillgång till patientuppgifter 
och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.  

E-hälsomyndigheten tillstyrker även förslagen kopplade till Socialstyrelsens 
register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret), 
men vill framhålla att förslagen kan komma att medföra en kostnad för 
myndigheten i framtiden.  

E-hälsomyndigheten ställer sig positiv till att frågeställningarna i bilaga 4 
analyseras och utreds vidare. 

E-hälsomyndighetens kommentarer 
8.3.2 Socialstyrelsen får medge myndigheter och vårdgivare elektronisk 
tillgång 

Idag sker utlämnandet från Socialstyrelsen till E-hälsomyndigheten genom 
annat elektroniskt utlämnande (medium för automatiserad behandling). 
Socialstyrelsen ska enligt förslaget få besluta att medge en myndighet eller 
offentlig vårdgivare tillgång till uppgifter i HOSP-registret genom 
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Om Socialstyrelsen skulle 
besluta att medge E-hälsomyndigheten tillgång genom direktåtkomst till 
uppgifter i HOSP-registret kan det medföra vissa utvecklings- och 
anpassningskostnader för E-hälsomyndigheten. 

Frågeställningar för fortsatt utredning ur ett dataskydds- 
eller sekretessperspektiv (bilaga 4) 
I bilaga 4 Frågeställningar för fortsatt utredning ur ett dataskydds- eller 
sekretessperspektiv lämnar utredningen åtta uppslag för vidare utredning. 
E-hälsomyndigheten bedömer att samtliga frågor har tydliga kopplingar till 
e-hälsa och att bringa klarhet i dessa frågor kan ha betydelse för 
informationshanteringen inom vård och omsorg.  
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E-hälsomyndigheten vill dock göra ett förtydligande kring ett av dessa 
utredningsuppslag (Uppslag F. s 343 ff.). Utredningen föreslår att en ny 
uppgift som unikt identifierar den som är legitimerad ska tillföras HOSP-
registret, en så kallad legitimationskod. Den ska kunna användas av 
allmänheten för att kontrollera behörigheten hos hälso- och 
sjukvårdspersonal. E-hälsomyndigheten vill uppmärksamma att hos E-
hälsomyndigheten är begreppet legitimationskod likställt med HOSP-id. 
Legitimationskod används bland annat på apotek som unik identifierare för 
de receptarier och apotekare som har åtkomst till E-hälsomyndighetens 
register. Apotekare och receptarier kan begära ut legitimationskoden från 
Socialstyrelsen, och vid denna kontakt finns då en risk att det uppstår 
förväxling kring vilken unik kod som begäran avser och att fel uppgift då 
lämnas ut.  

 

I detta ärende har generaldirektör Janna Valik beslutat. Bessam Saleh har 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Maria 
Bergdahl, senior farmaceutisk utredare Marianne Nordling, avdelningschef 
Annemieke Ålenius och enhetschef Susanna Wahlberg deltagit. 
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