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Remissyttrande 
Datum 2021-09-28 
Vårt diarienummer RS 2021-03415 
Ert diarienummer S2021/04713 

 

Koncernkontoret 
   
  

Förslag till yttrande gällande remiss om 
betänkandet Ombuds tillgång till vård- och 
omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) 

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att lämna yttrande över 
remiss avseende förslag kring vård och omsorgsuppgifter och förenklad 
behörighetskontroll inom vården.  

VGR instämmer  
• att det finns klara behov och fördelar med att vård- och omsorgsgivare vid 

sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation får möjlighet att ge någon fysisk 
person utanför hälso- och sjukvården och socialtjänsten elektronisk tillgång till 
sådan dokumentation som får göras tillgänglig för patient eller omsorgsmottagare. 

• att grundförutsättningen för att någon utanför hälso- och sjukvården ska få ges 
elektronisk tillgång till personuppgifter är vårdmottagarens verkliga och fria vilja, 

• att det ofta kan antas, att medgivandet att ge någon fysisk person utanför hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten elektronisk tillgång till sina personuppgifter, 
fortfarande är ett uttryck för patientens vilja även om patientens hälsotillstånd eller 
kognitiva funktioner har försämrats. 

• att införa en anmälningsplikt för hälso- och sjukvårdspersonalen till vårdgivaren att 
genast anmäla misstankar om att patientens medgivande inte ger uttryck för dennes 
fria vilja. 

• med utredningens bedömning om behovet och fördelarna med att göra det enkelt att 
kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals legitimationer via Socialstyrelsens 
register. 

• med att digitala lösningar för behörighetskontroll av hälso- och sjukvårdspersonal 
är något som Västra Götalandsregionen ställer sig positiva till. Det är ett krav att 
resultaten från sökningarna är desamma för oss som arbetsgivare som det vi får i 
den manuella lösningen idag. 
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• att om en vårdgivare frivilligt beslutar att ansluta sina vårddokumentationssystem 
till nationella tjänsten Journalen bör därav resultera en skyldighet för vårdgivaren 
att även tillämpa elektronisk tillgång för ombud inom hälso- och sjukvård. 

• att behovet för elektronisk tillgång för ombud till patientuppgifter bör inte 
begränsas enbart på en passiv läsbehörighet till patientuppgifter, utan i särskilda fall 
behöver kunna tillgodoses behovet att få stöd med bokning, avbokning av tider 
eller begära receptförnyelse. 

VGR ställer sig kritiskt till utredningens förslag om anmälningsskyldigheten för hälso- 
och sjukvårdspersonal ska även inkludera misstankar om att patienten inte längre kan 
lämna ett medgivande och att ha som utgångspunkt för genomförandet av en prövning 
från vårdgivarens sida enbart patientens förändrade kognitiva förmåga. 

Regionstyrelsen Västra Götaland 

Johnny Magnusson  Ann-Sofi Lodin 
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 
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