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Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården (SOU 
2021:39) 
Sammanfattning 
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående 
rubricerad remiss. Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslagen. 

Förslagen syftar 

• dels till att stärka patienter och omsorgsmottagare som, till exempel på 
grund av hög ålder eller funktionsnedsättningar, behöver hjälp av någon 
annan för att klara det praktiska kring sina vård- och omsorgsprocesser, 

• dels till att göra det enklare för allmänheten och vårdgivare att kontrollera 
hälso- och sjukvårdspersonals behörighet. 

Utredningen föreslår därför att patienter och omsorgsmottagarens ska få medge 
personer som de känner personligen (ombud) elektronisk tillgång till 
patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation inom hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten. 

Utredningen föreslår också att Socialstyrelsen ska göra det möjligt för allmänheten 
att genom en sökfunktion på internet kontrollera en persons behörighet i registret 
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det s.k. HOSP-registret. Det sker 
endast med person- eller samordningsnummer. Socialstyrelsen ska även få besluta 
att medge en myndighet eller offentlig vårdgivare tillgång till uppgifter i registret 
genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 
I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att bidra till att uppnå det 
folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
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jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Bland de folkhälsopolitiska målen lyfts särskilt fram att det finns 
tydliga socioekonomiska skillnader i grad av kontroll, inflytande och delaktighet i 
Sverige. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det därför viktigt att främja 
alla individers möjligheter till kontroll, inflytande och delaktighet i samhället och i 
det dagliga livet. 

Att allmänheten ska kunna genom enklare sökning, kontrollera en persons 
behörighet i registret över legitimerad hälso- och sjukvårds-personal ökar 
patientsäkerhet. Genom att bara kunna söka på person- eller samordningsnummer 
medför en lämplig begräsning i vilka uppgifter som får kontrolleras. Behov som 
andra aktörer har som inte uppfylls genom sökfunktionen på internet tillgodoses 
genom att Socialstyrelsen beslutar att medge elektronisk tillgång. Att enkelt kunna 
kontrollera om en person har en viss legitimation, minskar behovet av 
direktåtkomst till HOSP-registret. Detta kommer att underlätta Socialstyrelsen 
hantering av förfrågningar om uppgifter i HOSP-registret. Hanteringen blir därmed 
mer säkert ur ett patientperspektiv och ur ett integritetsperspektiv och även mer 
kostnadseffektiv.  

De nya ändamål med uppgifter i HOSP-register som avser kontroll av hälso- och 
sjukvårdspersonals identitet och behörighet vid handläggning av ärenden om 
dispens från begränsningar av förordnande och utlämnande av läkemedel medför 
ökad patientsäkerhet. 

Folkhälsomyndigheten anser att ett genomförande förslagen skulle stärka de 
folkhälsopolitiska målen. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Johan Carlsson. I den slutliga 
handläggningen har avdelningschefen Anders Tegnell och enhetschefen Bitte 
Bråstad deltagit. Jurist/utredare Tomas Agdalen har varit föredragande. 

Folkhälsomyndigheten 

 

Tomas Agdalen 
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