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Bakgrund 
Fagersta kommun har erbjudits att lämna synpunkter gällande SOU 2021:39 Ombuds 
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården.  
 
Sammanfattning 
Fagersta kommun tillstyrker utredningens förslag att vård- och omsorgsgivare, med 
patientens eller omsorgsmottagarens medgivande, skall få ge andra fysiska personer 
(ombud) elektronisk tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård och 
omsorgsdokumentation.  

Kommunen, i egenskap av vårdgivare för omsorgstagare inskriven i den kommunala 
hemsjukvården, möter många gånger människor som är behov av hjälp med att klara det 
praktiska kring vård- och omsorgsprocesser. Ett ombud skulle kunna underlätta och 
tryggöra de omsorgstagare som är i behov av detta stöd, vidare skulle det kunna förenkla 
för den kommunala hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Ett stort ansvar kommer dock att läggas på vårdgivaren som måste försäkra sig om: 

- att medgivandet från patienten/omsorgstagaren är enligt personens egen vilja 

- att patienten/omsorgstagaren känner ombudet personligen  

- att medgivandet när som helst kan återtas av patienten/omsorgstagaren  

- att patienten/omsorgstagaren har fått möjlighet att begränsa uppgifterna om hen så 
önskar 

Att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att genast anmäla till vårdgivaren misstanke 
om att patientens medgivande inte ger uttryck för hens fria vilja eller att den enskilde inte 
längre är i stånd att lämna ett sådant medgivande är väsentliga frågor, som bör föregås av 
kunskap, riktlinjer och rutiner för att säkerställa att bestämmelsen följs.  

Fagersta kommun tillstyrker även förslaget att göra det möjligt för allmänheten att genom 
en sökfunktion på internet kontrollera en persons legitimation. Fagersta kommun ställer 
sig bakom förslagen om vilka uppgifter som ska framgå av sökresultatet. Av hänsyn till den 
enskilde är det fullt tillräckligt att sökresultatet visar uppgift om behörighet och inte några 
privata uppgifter, såsom bostadsort. 


