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Yttrande över slutbetänkandet Ombuds 
tillgång till vård - och omsorgsuppgifter och 
förenklad behörighetskontroll   

Sammanfattning 
Uppsala kommun är remissinstans för slutbetänkandet Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39).  

Uppsala kommun ställer sig generellt positiv till förslagen i slutbetänkandet. Uppsala 
kommun har dock några kommentarer och förslag i yttrandet. 

Kapitel 6  

Ombuds elektroniska tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter 
Uppsala kommun instämmer i betänkandets ställningstagande att möjligheten till 
ombud inte ska kunna tillämpas om den enskilde inte har ett ombud och inte själv kan 
lämna ett frivilligt medgivande. 
Uppsala kommun föreslår, mot bakgrund av förslaget om ändring i patientdatalagen 
gällande anmälningsskyldighet, att det tas fram en nationell 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. Uppsala 
kommun föreslår vidare att det tas fram tydlig information från tillsynsmyndigheter 
kring hur en internkontroll kan byggas upp för att säkerställa enskildas integritet 
samtidigt som samverkan och informationsdelning möjliggörs. Det bör också finnas 
föreskrifter och stöd kring vård- och omsorgsgivares hantering vid misstanke om att 
samtycke inte är lämnat av egen fri vilja.  
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Kapitel 7 
HOSP- registret på internet 
Uppsala kommun instämmer i behovet av att allmänhet ska kunna kontrollera om en 
person har en viss legitimation.  

Instämmandet förutsätter att den enskildes integritet skyddas genom att 
exempelvis förslaget i bilaga 4F förverkligas.  Om någon form av sökfunktion införs 
bör det vara tydligt att den inte innebär någon rätt för enskilda att ta del av anställdas 
personnummer. Detta med hänvisning till att personnummer idag omfattas av 
sekretess för denna personalgrupp, enligt 10 § offentlighets- och 
sekretessförordningen (2009:641).  

Uppsala föreslår således att förslaget i bilaga 4F beaktas för att skydda den enskildes 
integritet.  

Bilaga 4 

A) Tillgång till information vid verksamhetsövergångar och 
andra strukturförändringar  
Uppsala kommun instämmer i att ge IVO i uppdrag att utreda frågan om att 
möjliggöra smidig informationsöverföring vid verksamhetsövergångar.  

B) Låt sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 
omfatta insatser för ytterligare grupper inom 
socialtjänsten 
Uppsala kommun instämmer i förslaget.  

Uppsala kommun anser dock att förslaget även bör beaktas i relation till det som 
framkommer i slutbetänkandet om ny socialtjänstlag (SOU2020:47) med hänvisning till 
att det där strävas mot en helhetssyn på individen snarare än gruppindelning.  

C) Tillåt att uppgiftssamlingar för kvalitetsuppföljning även 
får användas för forskning och inför en sekretessbrytande 
bestämmelse för forskningsändamål 
Uppsala kommun instämmer i förslaget att det ska finnas en generell 
sekretessbrytande bestämmelse för forskningsändamål, som har godkänts enligt 
etikprövningslagen. 

D) En översyn av lagen och förordningen om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten 
Uppsala kommun instämmer i förslaget om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten. 
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Uppsala kommun anser att det är angeläget att regelverket för 
personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten (SoLPuL) uppdateras så att det 
uppfyller de i dataskyddsförordningen ställda kraven på tydlighet och precision. 
 

E) Gör det lättare att lämna ut barns uppgifter till 
vårdnadshavare 
Uppsala kommun instämmer i förslaget i att det behöver utredas hur det skapas 
förutsättningar att göra det lättare att lämna ut barns uppgifter till vårdnadshavare. 
Det är dock viktigt att barnets rätt att motsätta sig att vårdnadshavare tar del av dess 
uppgifter beaktas.  

F) En legitimationskod för den som är legitimerad 
Uppsala kommun instämmer i förslaget i att införa en unik legitimationskod för 
hälso- och sjukvårdspersonal med legitimation.  

Uppsala kommun anser att förslaget skulle innebära att den enskildes integritets 
skyddas genom att den legitimerades personnummer inte lämnas ut. Förslaget 
innebär även att det underlättar för allmänheten att, utan kännedom om 
personnummer, utföra en legitimationskontroll i enlighet med förslaget i kapitel 7. 

G) Ta bort direktåtkomst i patientdatalagen och inom 
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 
Uppsala kommun instämmer i förslaget att ta bort möjligheten till direktåtkomst i 
patientdatalagen och inom sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation så att 
endast tillgång genom annat elektroniskt utlämnande är tillåten. 

H) Juridiska frågor som uppstår i samband med nya 
tekniska lösningar inom hälso- och sjukvården 
Uppsala kommun välkomnar förslaget att utreda de juridiska frågor som berör hälso- 
och sjukvård utifrån att digitalisering på distans i patientens hem ökar. 
 
Uppsala kommun anser att förslaget om att utreda juridiska frågor även bör beröra 
insatser med nya tekniska lösningar inom omsorgen.  

Omsorgsnämnden i Uppsala kommun 

Angelique Prinz Blix Peter Jernberg 
Ordförande Nämndsekreterare 
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