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SVAR PÅ REMISS - SOU 2021:39 OMBUDS TILLGÅNG TILL VÅRD- OCH OMSORGSUPPGIFTER OCH 
FÖRENKLAD BEHÖRIGHETSKONTROLL INOM VÅRDEN? 

 

Region Västmanland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
Socialdepartementets remiss angående utredningen om Ombuds tillgång till vård- 
och omsorgsuppgifter och behörighetskontroll inom vården, SOU 2021:39. 

Region Västmanland vill lyfta att vi saknar en proportionerlig jämförelse mellan 
nyttan för patientsäkerhet i kontrast till de registrerades sjukvårdspersonals 
integritet. I utredning lyfts att personuppgifter skulle ha lämnats ut som en allmän 
handling vid en förfrågan, vilket vi vill belysa inte är detsamma som att tillgängliggöra 
personuppgifterna på internet. Tillgängliggörande av sjukvårdspersonalens person- 
och samordningsnummer med andra offentliga register kan medföra ökade risker för 
automatiserade och systematiska bedrägeriförsök och id-kapningar. 

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten är person- och samordningsnummer 
personuppgifter som ska ha särskilt skydd och bör beaktas ifall det kan betraktas när 
HOSP-register ska tillgängliggöras på internet. 

Vi vill också uppmärksamma att möjligheten för att ombud ska ha tillgång till vård- 
och omsorgsuppgifter också innebär tillgång till känslig information. Tillgång till vård- 
och omsorgsuppgifter bör vara begränsad till planerad vård och inte historisk 
hälsoinformation. Känslig information i en patients journalhistorik kan vara 
barnlöshet, illegala aborter, tidigare missbruk m.m. Region Västmanland föreslår att 
ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter ska begränsas till endast planerade 
vårdinsatser. 

Region Västmanland föreslår att utredningen beaktar möjligheten att hantera 
framtidsfullmakt och/eller presumerade samtycken i förhållande till den som ska vara 
ombud och den enskilda vårdbehandlingen det berör. 

Region Västmanland vill även uppmärksamma att tillgång för ombud till vård- och 
omsorgsuppgifter kan inskränka legala ställföreträdare som i syfte ska eliminera 
risker som instabila interpersonella relationer som kan förekomma i samband med 
ombudsrelationer. 
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Region Västmanland vill även uppmärksamma att användning av ett webbgränssnitt 
inte endast medför integritetskränkande risker. Webbgränssnittet kommer medföra 
nya typer av hot och risker. Tillgängligheten innefattar även patienter som kan ha 
säkerhetskänsliga befattningar så som diplomater, säkerhetstjänstemedarbetare och 
politiker. 

Vi ber Socialdepartementet särskilt ta höjd för säkerhetsmekanismer för att skydda 
patienters vård- och omsorgsuppgifter för obehörigt intrång samt att det ska finnas 
säkerhetsmekanismer som kan stänga av den elektroniska åtkomsten direkt. Vi vill 
också belysa att kartläggning och tillgängliggöra sjukvårdsresurser kan innebära en 
ytterligare risk och måltavla för antagonister. 
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