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Remissyttrande avseende Ombuds tillgång till vård- 
och omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården 
Sammanfattning 
Region Uppsala är i huvudsak positiv till utredningen förslag och analyser, men har 
synpunkter enligt nedan.   

Region Uppsalas synpunkter på förslaget om ombuds tillgång till 
patientuppgifter  
Region Uppsala stödjer förslaget om att en patient ska få möjlighet att ge ett ombud 
elektronisk tillgång till patientuppgifter. Regionen har tidigare haft den nu föreslagna 
ombudsfunktionen i drift och ser positivt på att möjligheten nu lagregleras.   

Region Uppsala anser att förslaget om möjligheten för en person att medge att 
någon annan, som den berörda personen känner väl, får elektronisk tillgång till 
vårduppgifter kommer att underlätta för personer med framförallt hög ålder och 
personer med funktionsnedsättning att vid behov få hjälp att klara det praktiska 
kring sin hälso- och sjukvård. Den som exempelvis har svårt att använda sin egen 
elektroniska tillgång till journalen via nätet kan med hjälp av någon annan få bättre 
insyn i och förståelse för den egna hälsan och den hälso- och sjukvård som han eller 
hon erbjudits.  

Det finns emellertid en risk med ombudsfunktionen för personer som befinner sig i 
en utsatt situation. De kan på grund av exempelvis hot om våld ge en person tillgång 
till patientjournalen. De rutiner som finns för att försegling av en journal via 1177.se 
måste ses över och anpassas till det aktuella förslaget. Vidare måste rutiner 
utarbetas som säkerställer att den enskilde faktiskt har givit sitt medgivande, förstått 
vad medgivande innebär och förstår att medgivandet går att återkalla. 
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Region Uppsalas synpunkter på förslaget om elektronisk tillgång till 
Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal   
Region Uppsala stödjer utredningens förslag som innebär att Socialstyrelsen får, 
efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten, besluta om att offentliga 
vårdgivare medges tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt 
utlämnande till uppgifter i registret.   

Sedan mer än tio år tar Inera AB regelbundet del av uppgifter från HOSP-registret via 
ett utlämnande på fil från Socialstyrelsen. Hämtningen görs för de organisationer 
som i sin anslutningsdokumentation (HPT Producent) medgivit att Inera gör denna 
hämtning för organisationens räkning. Utlämnandet sker från Socialstyrelsens sida 
för ändamålet att kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet 
i samband med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag. Baserat på en 
förfrågan innehållande person-id för medarbetare inom regionen erhålls svar med 
uppgifter om de medarbetare som kunnat matchas, med uppgifter om legitimation, 
specialistkompetens samt ev. förskrivningsrätt och förskrivarkod. Dessa uppgifter 
uppdateras på medarbetarens behörigheter i HSA-katalogen och viss information 
synkroniseras till vårdsystemet. Allt detta sker automatiserat för alla medarbetare i 
regionen, men även avtalade privata vårdgivares medarbetare.  

I och med att Region Uppsala är en offentlig vårdgivare kommer HOSP-
informationsmängden som idag delges regionen att bibehållas med förslaget i 
betänkandet. Om filutlämningen ersätts på sådant sätt som föreslås behövs 
utvecklingstid för att hantera förändringen. Ikraftträdandet den 1 juli 2022 bedöms 
emellertid som tillräcklig tid för denna process. 

För Region Uppsala 
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