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Remissyttrande över betänkandet Ombuds tillgång till vård- 
och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom 
vården (SOU 2021:39) 
− Ert dnr S2021/04713 

Region Gotland som beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Ombuds 
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom 
vården (SOU 2021:39) får anföra följande. 
 
Avsnitt 6 Ombuds elektroniska tillgång till vård- och omsorgsuppgifter 
Region Gotland tillstyrker i huvudsak förslaget. Regionen skulle dock önska att de 
överväganden och förslag som en offentlig vårdgivare ska göra vid framförallt ett 
avvisande av ett ombud kunde utvecklas och förtydligas i propositionen. Som 
förslaget är konstruerat, alldenstund den enskilde inte själv anses kunna vara 
kompetent att ge fullmakt, innebär det att en offentlig reglerad förmån beviljas, nekas 
eller ändras i fråga om att godta ett ombud. Det kan förstås som myndighetsutövning 
mot såväl huvudmannen som ombudet, vilket i vissa fall kan kräva motivering av 
beslut. Ombudet torde såsom registrad även få egna rättigheter visavi vårdgivaren. 
Utredningen upplyser i förbigående om vad som följer av objektivitetsprincipen och 
möjligheten att ha interna rutiner. Men det är inte en tillräcklig normering för en 
prövning eller en omprövning av en förmån. 
 
Avsnitt 7 HOSP-registret på internet 
Region Gotland har inget att erinra mot förslaget. 
 
Avsnitt 8 Annan elektronisk tillgång till HOSP-registret 
Region Gotland har inget att erinra mot förslaget. 
 
Bilaga 4 Frågeställningar för fortsatt utredning ur ett dataskydds- eller 
sekretessperspektiv 
Region Gotland tillstyrker utredningens förslag till fortsatta utredningar. 
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