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Privattandläkarnas remissvar avseende SOU 2021:39 
Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och 
förenklad behörighetskontroll inom vården  

Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården. Som sådan 
representerar vi de privata företagen inom tandvården. Privattandläkarna är den enda 
organisation inom tandvården som företräder privata företag och har betalande 
företagsmedlemmar.  

Nedan följer de synpunkter som Privattandläkarna har beträffande SOU 2021:39 Ombuds 
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården.  

 

Synpunkter på förslag om direktåtkomst till patientuppgifter  
Privattandläkarna anser att det är viktigt att säkerställa att patientens medgivande verkligen är 
frivilligt. Utredningen föreslår att för att säkerställa att givandet är frivilligt, så ska ett krav 
införas om att hälso- och sjukvårdspersonal ska anmäla till vårdgivaren om misstankar 
beträffande detta uppstår, så att en utredning kan startas. Privattandläkarna är positiva till ett 
sådant krav, men menar att om det införs så behöver vårdgivarna ett stöd att utgå från vid 
säkerställandet av huruvida medgivandet är frivilligt. Socialstyrelsen kan förslagsvis ges i 
uppdrag att ta fram en vägledning i frågan.  

 

Synpunkter på förslag till åtkomst till HOSP-registret 
Privattandläkarna ifrågasätter varför utredningen föreslår att Socialstyrelsen får besluta att ge 
offentliga vårdgivare tillgång till uppgifter i HOSP-registret genom direktåtkomst, medan 
privata vårdgivare endast kan ges tillgång till uppgifter i registret genom annat elektroniskt 
utlämnande än direktåtkomst. Utredningen bedömer att privata vårdgivare inte har ett 
beaktansvärt behov av direktåtkomst. Någon förklaring till vad som ligger till grund för idén att 
offentliga vårdgivare har ett beaktansvärt behov, medan de privata inte har det, lämnar dock 
utredningen därhän. För tandvårdsbranschen innebär detta att alla landets 
folktandvårdskliniker kan ges tillgång till mer uppgifter i HOSP-registret än exempelvis 
Praktikertjänst som är den största vårdgivaren inom svensk tandvård. De privata vårdgivarna 
bär upp svensk tandvård och är till skillnad mot hur det ser ut i hälso-och sjukvården, inte alls 
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ett komplement till de offentliga aktörerna. Att avgränsa mellan just offentliga och privata 
vårdgivare är olyckligt och trubbigt.  

Notering gällande HOSP-registret 
Privattandläkarna noterar att det är av yttersta vikt att en hållbar och säker lösning tas fram för 
legitimerad vårdpersonal med skyddade personuppgifter, så att dessa inte riskerar att röjas via 
HOSP-registret.   

 
 

 

För Privattandläkarna  

 

Merit Lindberg                                                                 Lars Olsson 

Vd                                                                                        Näringspolitisk chef 
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