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Betänkande av SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom 
vården 

Sammanfattning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nedan MSB, ser överlag positivt på 
beredningens förslag. MSB instämmer i förlaget om ändring i lag om sammanhållen vård- 
och omsorgsdokumentation. Dock anser vi att utredningen inte tillräckligt belyst frågan 
om ändringar i förordningen om register över hälso- och sjukvårdspersonal ur ett kris- och 
beredskapsperspektiv samt ur ett informationssäkerhetsperspektiv. 

Behov av fördjupad analys 
Informations- och cybersäkerhet 
7.  Generellt ser MSB att utökad tillgång till uppgifter i HOSP-registret ökar 
risken att icke behöriga får del av uppgifterna eller registret som sådant och kan missbruka 
uppgifterna eller använda uppgifterna i antagonistiskt syfte. MSB saknar en 
konsekvensbeskrivning om aggregerad och ackumulerad information hamnar i orätta 
händer ur ett samhällsperspektiv.  

En ökad tillgänglighet över internet ökar kraven på ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete hos alla medverkande organisationer vilket inte tydligt  
framgår i utredningen. Utredningen belyser informationssäkerhet utifrån konfidentialitet, 
röjande av personuppgifter, men i begreppet informationssäkerhet ingår även tillgänglighet 
och riktighet. Det torde därför vara rimligt att krav bör ställas på kontinuitetshantering – 
rutiner för incidenthantering, åtgärdshantering och reservförfarande.  

Eftersom utredningen föreslår att systemet ska tillhandahålla ett API för webbåtkomst 
utan någon behörighetskontroll är det viktigt att tjänsten byggs på ett sådant sätt att till 
exempel antalet frågor begränsas. Annars finns risk att olika typer av sammanställningar  
kan skapas på ett automatiserat sätt och otillbörligt sätt, särskilt med en ökad användning 
av AI.   

 8.5.6.  I regeringsuppdraget Förvaltningsgemensam digital infrastruktur för 
informationsutbyte som myndighet för digital förvaltning, DIGG ansvarar för, utarbetas 
nu krav och förutsättningar för ökat informationsutbyte mellan offentliga sektorns 
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förvaltningar. Detta kan komma att påverka krav på de organisationer som ges 
direktåtkomst.  

Kris och beredskapsperspektiv  
8.8 Ur ett beredskapsperspektiv finns det behov av att ha tillgång till 
information om behörig sjukvårdspersonal för att snabbt kunna bemanna vid större kriser. 
I kriser behövs också samordning mellan regioner, kommuner och andra instanser (t.ex. 
Försvarsmakten) för att fördela resurserna. Detta samordningsperspektiv och behov bör 
beaktas tydligare i resonemangen om tillgång till registren. I SOU 2021:25 Handlingskraft 
är också beredskapsplaner och krigsorganisation ett viktigt fokusområde. 

Förhållande till andra utredningar 
8.8.5 I avsnitt 7.2.5 i det tidigare betänkandet SOU 2020:23 refererar utredningen 
till MSB:s tidigare framförda synpunkter om behovet av att utreda personalförsörjningen. 
Som utredningen kommer fram till i 2020:39 så blir det aktuellt med förändringar i 
användningen av HOSP-registret först om det skapas möjlighet för kommuner och 
regioner att krigsplacera eller på annat sätt ta i anspråk hälso- och sjukvårdspersonal som 
inte till vardags är anställd i kommunen respektive regionen. MSB har den 22 juli fått i 
uppdrag att bedöma behov av personalförstärkningar inom bevakningsansvariga 
myndigheter och andra berörda aktörer vid en situation med höjd beredskap och ytterst 
krig (Ju2021/02771). Uppdraget ska redovisas senast 29 april 2022 och regeringen har 
aviserat fortsatt utredning av personalförsörjningen därefter.  
 
 

-------------------------------------- 

I detta ärende har vikarierande generaldirektör Camilla Asp beslutat. Leif Carlson har varit 
föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Åke Holmberg 
och enhetschefen Margareta Palmqvist samt Marianne Rilde Björkman deltagit. 

 

 

Camilla Asp Leif Carlson 

 

 

https://www.msb.se/

	Betänkande av SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
	Sammanfattning
	Behov av fördjupad analys
	Förhållande till andra utredningar


