
 

1 (2) 

 

 

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum Beteckning Er beteckning 
Ärende- och utredningsenheten Hälso- och 
sjukvårdsförvaltning, Gabriel Stenström 

2021-09-29 Dnr: 21RS6034 S2021/04713
    

Regeringskansliet                                      
Socialdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
  

  

 

Svar på remiss över betänkandet ”Ombuds tillgång till 
vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården” (SOU 2021:39) 

Region Örebro län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Ombuds tillgång 
till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården” 
(SOU 2021:39). Med anledning av betänkandets förslag vill Region Örebro län 
framföra följande synpunkter:  
 
Region Örebro län ställer sig positiv till att utredningen föreslår att vårdgivare ska få 
ge ombud elektronisk tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation. Ur ett patientperspektiv skulle det kunna vara fördelaktigare 
om det istället var ett ”ska-krav”. Det skulle innebära att vårdgivaren ska, istället för 
får, erbjuda detta. Region Örebro län gör dock bedömningen att den förslagna 
formuleringen är lämpligare, bland annat för att den harmoniserar med skrivningar i 
patientdatalagen om patienters möjligheter att ta del av sina egna uppgifter. 
Formuleringen gör det också möjligt för vårdgivare att neka ombud tillgång till vård- 
och omsorgsuppgifter vid misstanke om hot, en möjlighet som Region Örebro län ser 
som nödvändig. 
 
Vidare är Region Örebro län positiv till att utredningen använder begreppet ”annat 
elektroniskt utlämnande” istället för det begrepp som idag finns i patientdatalagen: 
”utlämnande på medium för automatiserad behandling”. Dagens begrepp är svårt att 
definiera, vilket också framgår i utredningen. Region Örebro län gör bedömningen att 
det vore positivt om begreppet ”annat elektroniskt utlämnande” istället används 
konsekvent i patientdatalagen. 
 
Region Örebro län är dessutom positiv till att utredningen vill att offentliga 
vårdgivare ska kunna få elektronisk tillgång till Socialstyrelsens register över 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Detta skulle förenkla legitimations-
kontroller för Region Örebro län som arbetsgivare. Region Örebro län är även positiv 
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till förslaget att allmänheten genom en sökfunktion ska kunna kontrollera en persons 
behörighet, eftersom det bör vara en åtgärd som leder till ökad patientsäkerhet. 
 
 
För Region Örebro län 
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