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Yttrande över SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom 
vården 
 
Kommunal vill med anledning av rubricerad utredning framföra följande synpunkter:  
 
Inledning 
Kommunals uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i 
samhällslivet i övrigt. Förbundet ska bland annat verka för en samhällsutveckling som stärker 
allas lika värde, social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning och jämställdhet 
mellan kvinnor och män.  
 
Bakgrund 
Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag som rör personuppgiftshantering 
inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård (dir. 2019:37). Regeringen beslutade 
vidare den 29 oktober 2020 att ge den särskilde utredaren i uppdrag att även se över behovet av 
att göra ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal 
(HOSP-förordningen) samt, vid behov, föreslå nödvändiga ändringar av den (dir. 2020:112). 
 
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01), överlämnade 
den 18 januari 2021 delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 
2021:4). Denna remiss gäller slutbetänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter 
och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39). 
 
Utredningen har tidigare föreslagit lagstiftning om sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation. Utredningen föreslår nu att det förslaget kompletteras med 
motsvarande bestämmelser om ombuds elektroniska tillgång. 
 
Den nu aktuella utredningens förslag  
Många patienter och omsorgstagare har behov av att kunna utse en person som kan hjälpa dem 
med det praktiska kring deras vårdprocesser. Behovet kan bero på att patienten på grund av 
ålder eller fysiska eller psykiska hinder behöver hjälp med att hålla ordning på sina 
sjukvårdsbesök, diagnoser eller läkemedel. Vissa personer kan även ha svårt att på egen hand få 
tillgång till digitala tjänster och med att installera exempelvis e-legitimation. 
 
Utredningen föreslår därför 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. I fråga om 



  

omsorgsmottagare handlar det om dokumentation av insatser för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Patienten ska kunna medge elektronisk tillgång endast till 
patientuppgifter registrerade från och med ett visst datum, till exempel den dag medgivandet 
lämnas eller något tidigare eller senare datum. En sådan begränsning ska patienten kunna 
begära, ändra eller upphäva när som helst och av vilket skäl som helst. Det är alltså patienten 
som ska få välja vilka patientuppgifter denne vill att någon annan ska ha elektronisk tillgång till. 
Den elektroniska tillgången får som mest omfatta de patientuppgifter som patienten själv får ha 
elektronisk tillgång till i dag. Den elektroniska tillgången ska på patientens begäran kunna 
begränsas till uppgifter registrerade efter ett visst datum eller vid en viss vårdenhet. Om någon 
inom hälso- och sjukvårdspersonalen får anledning att misstänka att patientens medgivande 
inte ger uttryck för patientens fria vilja eller att den enskilde varaktigt inte längre är i stånd att 
lämna ett sådant medgivande, är denne skyldig att genast anmäla detta till den vårdgivare som 
gett tillgången. Vårdgivaren har då att utreda om det finns skäl att avsluta den elektroniska 
tillgången. Motsvarande gäller om misstanken avser att patienten inte känner den som fått 
elektronisk tillgång personligen. Kommunal anser att det finns en bra balans mellan förslaget 
och åtgärder som stärker patientens och omsorgstagarens integritet och tillstyrker därmed 
utredningens förslag. Kommunal vill dock understryka att det är av ytterst vikt att patienten/ 
omsorgstagaren alltid har rätt att samtycka, och att det finns särskilda integritetsskyddande 
regler för dem som inte kan samtycka, samt att det alltid finns möjlighet att återkalla detta 
samtycke. 
 
Det är för bland annat patientsäkerhetens skull viktigt att det är enkelt att kontrollera hälso- och 
sjukvårdspersonals legitimationer. Utredningen föreslår 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 så kallade HOSP-registret. Bara 
person- eller samordningsnummer ska få användas som sökbegrepp – inte till exempel namn, 
arbetsplats eller kommun. Utredningen anser att ett genomförande av förslagen kommer att ha 
positiva effekter för patientsäkerheten, Socialstyrelsen och de som kontrollerar uppgifter i 
HOSP-registret. Kommunal anser att även här överväger fördelarna med förslagen de 
integritetsrisker som finns och tillstyrker förslaget. 
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