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PM Rotel VIII (Dnr KS 2021/807) 
 
 
Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgs-
uppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vår-
den (SOU 2021:39) 
 

Remiss från Socialdepartementet 
Remisstid den 8 oktober 2021 
 

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

 
Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande. 

 
Ärendet 

 
Utredningen Ombuds elektroniska tillgång till patientuppgifter och sammanhållen 
vård- och omsorgsdokumentation föreslår att vård- och omsorgsgivare, med patien-
tens eller omsorgsmottagarens medgivande, ska få ge andra fysiska personer (om-
bud) elektronisk tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgs-
dokumentation. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.  

Utredningen föreslår även elektronisk tillgång till Socialstyrelsens register över 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utredningen föreslår att de flesta uppgif-
terna i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska 
göras öppet sökbara via internet. 

Socialdepartementet har skickat ärendet på remiss till Stockholms stad för ytt-
rande. 

 
Beredning 

 
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, äldrenämnden, En-
skede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och Östermalms 
stadsdelsnämnd.  

Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak bakom förslaget om ombuds tillgång 
till vård- och omsorgsuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. 

Socialnämnden delar utredningens uppfattning om att det finns ett stort behov av 
att möjliggöra för vårdgivare att ge ombud åtkomst till patientuppgifter. 

Äldrenämnden delar utredningens uppfattning om att det finns ett stort behov av 
att möjliggöra för vårdgivare att ge ombud åtkomst till patientuppgifter. 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ser positivt på att möjliggöra ombuds 
elektroniska tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdoku-
mentation. 

Skärholmens stadsdelsnämnd ser positivt på förslagen i utredningen. 
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Östermalms stadsdelsnämnd är positiv till att en vårdgivare, med patientens med-
givande, ska få ge ett ombud elektronisk tillgång till patientjournalen (på sikt sam-
manhållen vård- och omsorgsdokumentation). 
 
Mina synpunkter 
 
När allt mer vård blir elektronisk är det viktigt att tillgången till vårdinformation föl-
jer efter. Många anhöriga spelar idag en viktig roll för att samordna sina närståendes 
vård. Det är därför i grunden rimligt att man som patient har möjlighet att samtycka 
till att dela med sig av vårdinformation även i elektronisk form. Jag är därför i hu-
vudsak positiv till utredningens förslag. 

Jag instämmer dock i vad stadsledningskontoret anför om det mycket starka beho-
vet av att skydda personuppgifter hos personer som kan riskera att utsättas för våld i 
nära relationer eller hedersrelaterat våld eller förtryck. Frågan kräver en betydligt 
mer omfattande utredning än vad som återfinns i betänkandet. Det finns också andra 
situationer, exempelvis där flera olika funktioner såsom personlig assistent, god man 
och så vidare samtliga sköts inom en nära anhörigkrets, där det finns risk för att pati-
enten hålls isolerad och utnyttjas, och där patientens möjlighet att förtroligt kunna 
meddela sig med sjukvården därför måste tillmätas mycket stor betydelse. 

Ett annat, välkänt problem är att det finns fall där behovet av att ha en person som 
kan agera i ens ställe uppkommer först när man på grund av sjukdom eller olycka har 
fått sin beslutsförmåga varaktigt nedsatt. Den enskilde kan då inte fatta ett beslut om 
att utse någon att agera i ens ställe. 

Som utredningen anför är det dessa patienter som har särskilt stor nytta av att 
kunna ta hjälp av en annan person, som hjälper dem med det praktiska kring deras 
vårdprocesser, exempelvis att hålla ordning på besök, diagnoser och läkemedel. Ut-
redningen menar dock att eftersom patientens fria vilja ska vara avgörande, så bör 
inte någon särskild lösning föreslås för patienter med varaktigt nedsatt beslutsför-
måga. 

Utredningens resonemang ter sig något begränsat. Det torde finnas de som skulle 
vara hjälpta av att kunna lita på att en anhörig hade goda möjligheter att följa vården 
om man skulle bli så sjuk att man förlorade beslutsförmågan. Det kan finnas skäl att 
överväga ett system liknande framtidsfullmakter där man redan i förväg kan ge en 
närstående rätten att under vissa situationer ta del av vårduppgifter. Vinsterna med en 
sådan ordning måste givetvis vägas mot eventuellt tillkommande integritetsrisker. 

Jag hänvisar i övrigt till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föl-

jande. 
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som säga i stadens promemoria. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 

Stockholm den 29 september 2021 
 
JAN JÖNSSON  
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Bilaga 
Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskon-
troll inom vården (SOU 2021:39) 

 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Utredningen Ombuds elektroniska tillgång till patientuppgifter och sammanhållen 
vård- och omsorgsdokumentation föreslår att vård- och omsorgsgivare, med patien-
tens eller omsorgsmottagarens medgivande, ska få ge andra fysiska personer (om-
bud) elektronisk tillgång till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgs-
dokumentation. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.  

Utredningen föreslår även elektronisk tillgång till Socialstyrelsens register över 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utredningen föreslår att de flesta uppgif-
terna i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska 
göras öppet sökbara via internet. 

Socialdepartementet har skickat ärendet på remiss till Stockholms stad för ytt-
rande. 
 
Beredning 
 
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, äldrenämnden, En-
skede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och Östermalms 
stadsdelsnämnd.  
 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2021 har i huvudsak 
följande lydelse. 
 
Stadsledningskontoret anser att många människor behöver hjälp för att kunna vara delaktiga i 
sin vård och ofta tar de hjälp av närstående som träder in för att stödja och hjälpa i vårdpro-
cessen. Patientens delaktighet i vården har ökat och en grundprincip är att patienten ska kunna 
få insyn i och kunskap om sin hälsa och vård. Parallellt med detta så har den tekniska utveckl-
ingen gått framåt. Förslagen går i linje med utveckling och behov i samhället vad det gäller 
digitalisering och ökad tillgänglighet av information och bedöms bidra till kommunfullmäkti-
ges mål om att i Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och 
självbestämmande. 

Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak bakom förslaget om ombuds tillgång till 
vård- och omsorgsuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det fören-
klar för många personer då de kan behöva hjälp av någon annan för att klara det praktiska 
kring sina vård- och omsorgsprocesser på grund av hög ålder eller funktionsnedsättning. 
Stadsledningskontoret anser dock att utredningen särskilt ska redogöra för hur hänsyn tagits 
till behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten 
och att vissa integritetsstärkande bestämmelser införs. Beträffande vad utredningen tagit upp 
om risker för missbruk av patientuppgifterna eller för att uppgifterna används på ett sätt som 
inte är önskvärt menar stadsledningskontoret att de föreslagna begränsningsåtgärderna för så-
dan risk är otillräckliga. 

Stadsledningskontoret anser att det finns integritetsrisker och risker för missbruk som gör 
att den nya föreslagna möjligheten inte ska göras mer omfattande än nödvändigt. Möjligen 
kan det övervägas att begränsa tillämpligheten av den nya föreslagna möjligheten till äldre 
inom geriatriken. På så sätt kan det undvikas risk för missbruk inom exempelvis familjer med 
våld i nära relationer eller hedersproblematik vad det gäller flertalet sådana situationer. Det 
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finns förvisso även samma problematik bland äldre men begränsningen kan ändå motiveras 
av att den nya föreslagna möjligheten har begränsats till vad som är mest angeläget och påkal-
lat med hänsyn till bland annat de omfattande volymerna.  

Stadsledningskontoret anser att det även bör finnas mer generella begränsningar i vilken 
dokumentation som blir tillgänglig och att behörighetsöppningar utöver dessa begränsningar 
ska föregås av möte med patienten. 

Stadsledningskontoret ser positivt på bestämmelserna om behörighetskrav för yrken inom 
hälso- och sjukvården, såväl vårdgivaren som hälso- och sjukvårdspersonalen för en god och 
säker vård av patienten. Stadsledningskontoret anser att möjligheten att försäkra sig om att 
personalen har rätt behörighet kan ses som ett verktyg för detta. Det bidrar till en ökad pati-
entsäkerhet, bland annat genom att det gör det svårare för icke-legitimerade att agera som le-
gitimerade.  

 
Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 31 augusti 2021 följande. 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till kom-
munstyrelsen på remiss av betänkandet Ombuds tillgång till vård- och om-
sorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 
2021:807). 

2.  Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 juli 2021 har i huvudsak föl-
jande lydelse. 
 
Förvaltningen delar utredningens uppfattning om att det finns ett stort behov av att möjliggöra 
för vårdgivare att ge ombud åtkomst till patientuppgifter. Vården utförs av en mängd olika 
aktörer och för den som har många vårdkontakter eller nedsatt kognitiv förmåga kan det inne-
bära en stor trygghet att dela sina patientuppgifter med någon man litar på. Förvaltningen an-
ser även att förslaget är viktigt ur ett anhörigperspektiv då anhöriga får större möjlighet till 
insyn och information för att kunna stötta sina närstående.  

Att den nya lagen föreslås vara valfri att tillämpa samt innehåller en rad begränsningar för 
att skydda den enskildes integritet ser förvaltningen positivt på. Exempel på dessa är att om-
budsfunktionen enbart ska gälla en fysisk person som den enskilde känner personligen. För-
valtningen vill dock lyfta fram att det finns en betydande risk att de personer som lever i kon-
trollerande sammanhang, både barn och vuxna, riskerar att bli ännu mer utsatta. Som utred-
ningen framhåller kan personer som vill kontrollera sina närstående göra det redan i dag. Ge-
nom en ombudsfunktion, som ger elektronisk tillgång till en betydande mängd patientuppgif-
ter på ett lättillgängligt sätt, ökar dock risken att utsatta personer blir ytterligare kontrollerade 
och styrda. Förvaltningen menar att det ställer stora krav på att vårdpersonal har hög kompe-
tens och medvetenhet i frågor som rör våld i nära relation och hedersrelaterade frågeställ-
ningar.  

Utredningen lyfter att ombudsfunktionen kan vara till stor nytta för personer med funkt-
ionsnedsättningar. Socialförvaltningen instämmer i detta men vill samtidigt peka på att det fö-
rekommer missförhållanden inom exempelvis personlig assistans då omsorgstagare utnyttjas 
av anhöriga och oseriösa företagare för ekonomisk vinning. Förslaget kan öka risken för att 
dessa personer blir än mer utlämnade till anhöriga eller annan anordnare. Det kan få som kon-
sekvens att den enskilde inte vågar anförtro sig till vård- eller omsorgspersonalen om de vet 
att en anhörig genom fullmakt har tillgång till dokumentationen. Det ligger nära till hands att 
personer som är beroende av hjälp från andra kan ha svårt att neka dem en fullmakt.  
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Förvaltningen ser ett behov av att vård- och omsorgspersonal kontinuerligt ställer kon-
trollfrågor till omsorgstagaren i enrum och på så sätt undersöker om ett samtycke är i enlighet 
med den enskildes vilja.  

Samtidigt ser förvaltningen att det för den stora gruppen äldre, personer med funktions-
nedsättning och personer som inte behärskar det svenska språket, innebär en stor förbättring 
att frivilligt kunna dela sina patientuppgifter med ett ombud i syfte att få ökad kontroll och 
insyn i den egna vården.  

När det gäller möjligheten för ombud att ta del av sammanhållen vård- och omsorgsdoku-
mentation ser förvaltningen fördelar med förslaget då det underlättar för enskilda omsorgs-
mottagare att kunna dela informationen med sina anhöriga. Kommunen är personuppgiftsan-
svarig för omsorgsdokumentationen och behöver ha kontroll över hur informationen behand-
las i samband med att ombud kan få tillgång till den. Här välkomnar förvaltningen den före-
slagna bestämmelsen som innebär att en omsorgsgivare bara kan ge elektronisk tillgång till 
uppgifter som denne själv har dokumenterat och gjort tillgängliga för andra vård- och om-
sorgsgivare och inte uppgifter som en vård- och omsorgsgivare enbart har tillgång till genom 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Förvaltningen menar att detta kommer 
ställa höga krav på IT-lösningar för att exempelvis hantera gemensamma samtycken och veta 
vem som får hantera och tillgängliggöra vilken information i förhållande till ombuds elektro-
niska tillgång. Eventuellt kan gemensamma IT-lösningar för den sammanhållna vård- och 
omsorgsdokumentationen vara en möjlig lösning.  

Förslagen om ombuds tillgång till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation är inte 
tvingande utan ska ses som en möjlighet. Förvaltningen ser positivt på detta då det ger staden 
utrymme att överväga vinster mot kostnader och risker och framöver göra ställningstaganden. 
Den digitala utvecklingen går snabbt framåt vilket kan innebära att framtida IT-system har 
strukturer som underlättar för ett genomförande av säker informationsdelning till rimliga 
kostnader.   

Förvaltningen ser också positivt på utredningens förslag om att elektroniskt tillgänglig-
göra Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är exempel-
vis av stor vikt att arbetsgivare enkelt kan undersöka om blivande personal har rätt legitimat-
ion för den anställning han eller hon kan bli aktuell för.  

 
Äldrenämnden 
 
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 31 augusti 2021 följande. 

1. Äldrenämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på kommunstyrelsens re-
miss av betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och för-
enklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39). 

2. Omedelbar justering.  
 

Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 juli 2021 har i huvudsak föl-
jande lydelse. 
 
Förvaltningen delar utredningens uppfattning om att det finns ett stort behov av att möjliggöra 
för vårdgivare att ge ombud åtkomst till patientuppgifter. Vården utförs av olika aktörer och 
för den som har många vårdkontakter eller nedsatt kognitiv förmåga kan det innebära en stor 
trygghet att dela sina patientuppgifter med någon utvald. Det är även viktigt ur ett anhörigper-
spektiv då anhöriga får större möjlighet till insyn och information för att kunna stötta sina 
närstående. Dock vill förvaltningen framföra vikten av att vårdgivaren ska vara observant och 
vid behov vidta integritetsstärkande åtgärder för den enskilde enligt befintliga bestämmelser 
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som utredaren föreslår. Utredningens förslag kommer att ställa krav på framtida digitala lös-
ningar för att exempelvis hantera gemensamma samtycken och veta vem som får hantera och 
tillgängliggöra vilken information i förhållande till ombuds elektroniska tillgång.  

Förvaltningen ser positivt på utredningens förslag om att elektroniskt tillgängliggöra Soci-
alstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Sökfunktionen underlättar 
för arbetsgivare. att enkelt undersöka om blivande medarbetare har rätt legitimation för den 
anställning hen kan bli aktuell för. Däremot ifrågasätter förvaltningen utredningens förslag att 
Socialstyrelsen ska göra det möjligt för allmänheten att genom en sökfunktion på internet 
kontrollera en persons behörighet i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, 
det så kallade HOSP-registret. Utredaren menar att person- och samordningsnummer ska få 
användas som sökbegrepp. Förvaltningen ifrågasätter hur det skulle kunna vara möjligt att 
den breda allmänheten ska kunna använda en sökfunktion med tillgång till den enskilde per-
sonens personnummer via en sökfunktion, då dessa uppgifter normalt är sekretessbelagda, ex-
empelvis enligt reglerna om personalsekretess. Precis som utredningen själv anger på sidorna 
175 och 345 kommer den förslagna sökfunktionen i praktiken att få en liten betydelse för pa-
tienter och den breda allmänheten. Förvaltningen anser att utredningens förslag istället borde 
begränsa sig till arbetsgivare, myndigheter och andra som normalt har tillgång till person- och 
samordningsnummer. 
  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 
 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 
augusti 2021 följande. 

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteut-
låtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om Betänkandet Ombuds 
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll 
inom vården (SOU 2021:39). 

2. Ärendet justeras omedelbart. 
 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 6 juli 
2021 har i huvudsak följande lydelse. 
 
Förvaltningen ser positivt på att möjliggöra ombuds elektroniska tillgång till patientuppgifter 
och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Det förenklar för många brukare då de 
kan behöva hjälp av någon annan för att klara det praktiska kring sina vård- och omsorgspro-
cesser på grund av hög ålder eller funktionsnedsättning.  

Den nya bestämmelsen i patientdatalagen är frivillig för vårdgivaren. Om stadens förvalt-
ningar använder sig av den nya bestämmelsen i patientdatalagen kan det föra med sig krav på 
it-struktur och informationssäkerhet. Det kan medföra ökade kostnader vid upphandling av 
nya verksamhetssystem.  

Den enskilde ska kunna ta tillbaka sitt medgivande när hen så önskar. Förvaltningen vill 
lyfta att förslaget medför stora krav på vårdgivaren när det gäller stöd till personer med de-
menssjukdom eller funktionsnedsättningar.  

Förvaltningen saknar en skrivning om behovet av en gemensam struktur för när och hur 
hälso- och sjukvårdspersonal ska anmäla till vårdgivaren om de misstänker att patientens 
samtycke inte är av egen fri vilja eller om hen inte kan lämna det.  

Förvaltningen välkomnar att betänkandet tar ställning till att möjligheten till ombud inte 
ska kunna tillämpas om den enskilde inte har ett ombud och inte själv kan lämna ett frivilligt 
medgivande.  

Förvaltningen ser stora fördelar med att Socialstyrelsen gör det möjligt för allmänheten att 
via webben kunna kontrollera en persons behörighet i registret över legitimerad hälso- och 
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sjukvårdspersonal. Det bidrar till en ökad patientsäkerhet, bland annat genom att det gör det 
svårare för icke-legitimerade att agera som legitimerade. I dag kan det ta upp till fem dagar att 
få informationen. 

Om förslagen genomförs kommer det att ha positiva effekter för patientsäkerheten. För-
valtningen menar att fördelarna överväger de integritetsrisker som finns. 

 
Skärholmens stadsdelsnämnd 
 
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2021 
följande. 

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar 
det till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

2. Omedelbar justering. 
 

Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2021 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Förvaltningen ser positivt på förslagen i utredningen. Förslagen går i linje med utveckling och 
behov i samhället vad det gäller digitalisering och ökad tillgänglighet av information. Försla-
gen eftersätter heller inte informationssäkerhet eller den personliga integriteten. Vidare kom-
mer förslagen att öka brukares delaktighet och inflytande i sin egen vård genom ombud, vil-
ket ökar förutsättningarna till bättre vård. 

 
Östermalms stadsdelsnämnd 
  
Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 26 augusti 2021 
följande. 

1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

2. Omedelbar justering. 
  
Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 juli 2021 har i hu-
vudsak följande lydelse. 
  
Behörighet till ombud 
Förvaltningen är positiv till att en vårdgivare, med patientens medgivande, ska få ge ett om-
bud elektronisk tillgång till patientjournalen (på sikt sammanhållen vård- och omsorgsdoku-
mentation). I utredningen redogörs på ett bra sätt för de behov av och fördelar med elektro-
nisk tillgång till patientjournalen som identifierats. Förvaltningen instämmer i att det kan fin-
nas vinster för den enskilde patienten att ha ett ombud om denne inte själv kan bevaka sitt 
hälsotillstånd och sin behandling i dialog med vårdgivaren. 

Idag ska givna samtycken följas upp kontinuerligt. Hur vårdgivaren ska säkerställa att pa-
tientens önskemål om att dela sin patientjournal kvarstår över tid hade kunnat utvecklas ytter-
ligare i utredningen. I utredningen föreslås att en patient kan ge flera ombud tillgång till in-
formation. Förvaltningen kan se vissa risker med om en patient har flera ombud som får be-
hörighet. Det kan bli komplicerat om patienten ger behörighet till flera personer och till olika 
delar av dokumentationen – kanske från vissa vårdgivare, men inte andra eller olika tidspe-
rioder. Det ställer stora krav på den legitimerade personalen att bevaka och anmäla till vård-
givaren om det finns misstanke om att patienten vill dra tillbaka sitt samtycke till behörighet 
eller om ombudet inte agerar utifrån patientens bästa. Detta skulle kunna vara en patient som 
har utvecklat demenssjukdom och inte själv kan uttrycka om behörigheten ska dras tillbaka 
eller vara kvar. Det bör förtydligas på vilket sätt hälso- och sjukvårdspersonalen ska agera 
och även finnas en struktur för anmälan. 
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I utredningen beskrivs att det finns många patienter som kan ha svårt att på egen hand 
ladda ner bank-id och använda digitala tjänster. För att dessa patienter inte ska stängas ute 
från möjligheten att lämna sitt medgivande konstateras i utredningen att är det lämpligt att 
vårdgivare ser till att det finns möjlighet att lämna sitt medgivande utan att detta kräver att 
man använder bank-id eller motsvarande digitala lösningar. Annars riskerar förslaget att inte 
kunna användas av de patientgrupper som har störst behov av det. Förvaltningen instämmer i 
det resonemanget. 

Avgörande för att kunna lämna ett medgivande till att häva sekretessen för patientuppgif-
terna är att man förstår vad man gör. Medgivandet är ett uttryck för patientens fria vilja att 
låta en annan person få elektronisk tillgång. Det är positivt att utredningen tar ställning till 
hur möjligheten till ombud ska hanteras när det gäller personer med varaktigt nedsatt besluts-
förmåga. I dessa fall kan elektronisk tillgång inte ges till ett ombud. 

Eftersom det är frivilligt att anordna den elektroniska tillgången till vård- och omsorgs-
uppgifter bedömer utredningen att förslagen i sig inte få några samhällsekonomiska konse-
kvenser. För att det ska vara möjligt att ge tillgång till patientuppgifterna gör förvaltningen 
bedömning att IT-systemen sannolikt behöver anpassas vilket innebär en kostnad. Ändring-
arna föreslås börja gälla den 1 juli 2022. Om anpassningar behöver göras vill förvaltningen 
påpeka att det behöver finnas tid för omställning för kommunen. 

 
Tillgång till HOSP-registret 
I utredningen konstateras att syftet med att göra personuppgifterna i Socialstyrelsens register 
över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP-registret) enkelt tillgängliga på inter-
net för kontroll av om någon har en viss legitimation ytterst är att förbättra patientsäkerheten. 
Förvaltningen vill påpeka att det är vårdgivarens ansvar att säkerställa att hälso- och sjuk-
vårdspersonal har behörighet. Detta är något som patienten ska kunna lita på och inte själv 
behöva bevaka, således inte heller ombud och/eller anhöriga. Införandet av sökfunktionen 
bör därför rimligen främst rikta sig till de användare som idag regelbundet söker informat-
ionen hos Socialstyrelsen, t.ex. privata arbetsgivare, lärosäten och utländska användare. För 
dessa användare skulle förslaget kunna innebära förenklad hantering och vinsterna med stärkt 
patientsäkerhet kunna uppnås. 

Förvaltningen delar uppfattningen att som en integritetsstärkande åtgärd bör inga andra 
personuppgifter från registret visas i sökresultatet än förekomsten av legitimation. Utred-
ningen resonerar kring vikten av tydliga sökbegrepp och föreslår att personnummer eller 
samordningsnummer ska användas vilket är rimligt för att säkerställa att uppgifter ges om 
rätt individ. Det innebär dock i sig ett ökat användande av personnummer vilket enbart 
mycket kortfattat berörs ur integritetssynpunkt. Den frågan hade med fördel kunnat förtydli-
gas ytterligare i de avvägningar som utredningen har gjort. 

Förvaltningen instämmer i de resonemang som utredningen för när det gäller att begränsa 
direktåtkomsten till HOSP-registret. I sammanhanget bör det påpekas att det kan finnas ett 
värde för vårdgivaren att ha en direktåtkomst till HOSP-registret vilket utredningen också be-
lyser och föreslår. När vårdgivaren till exempel behöver ta fram statistik eller utföra kontroll 
av identitet och behörighet vid handläggning av ärenden om dispens från begränsningar av 
förordnande och utlämnande av läkemedel bör det kunna ske på annat sätt än allmän tillgång. 
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