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Remiss – Ett Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll 

inom vården (SOU 2021:39). 

 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 

medlemmar i 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med IF och deras närstående är 

medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

Riksförbundet FUB:s synpunkter på utredningen  

Riksförbundet FUB välkomnar utredningens förslag om en förenklad behörighetskontroll för att 

kontrollera en persons behörighet i registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som 

kommer att bidra till ökad patientsäkerhet.  

Riksförbundet FUB har vidare inget att invända kring förslaget om ombuds elektriska tillgång till 

vård- och omsorgsuppgifter. Riksförbundet FUB har erfarit problem för flera ombud, främst 

anhöriga, att ta tillvara personer med IF:s behov inom vård och omsorg genom att ständigt 

förvägras elektronisk tillgång till vård- och omsorgsuppgifter. Resultatet har ofta resulterat i att 

både anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal har kommit i konflikt med varandra och känt sig 

osäkra på situationen.  

Nu kan personer med IF som haft svårt att själv ta del av sina uppgifter elektroniskt men ändå 

vill ha tillgång till sina vård- och omsorgsuppgifter göra det via personer i sin närhet som denne 

gett samtycke till i frågan.  

Riksförbundet FUB utgår dock ifrån att ett medgivande från en person med IF främst omfattar 

lätt IF och säkerställs via säkra rutiner hos vård- och omsorgsgivare så att ingen obehörig tillsyn 

sker.  

Har en person med IF en svår IF eller i många fall en måttlig IF är det vanligt att personen har en 

god man eller förvaltare som inom ramen för sitt uppdrag redan har elektronisk tillgång till 

uppgifter. Det är i de fall som en person har en ställföreträdare som riksförbundet FUB tycker att 

det är viktigt att systemet reagerar om någon annan försöker få tillgång till elektroniska vård- och 

omsorgsuppgifter. Om en person har en förordnad legal ställföreträdare så ska detta finnas med i 

systemet för att garantera personen med IF:s rättssäkerhet. 
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Riksförbundet FUB har därför heller inget att invända mot avsnittet i utredningen om legala 

ställföreträdare utan välkomnar utredningens förtydligande där man stryker under att 

prejudikat tydligt visar på att ställföreträdare kan utföra handlingar som den enskilde inte kan 

utföra själv samt att ställföreträdaren för en person som varken kan begära ut handlingar eller 

häva sekretess anses ha rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess till skydd för 

huvudmannen under förutsättning att uppgifterna berör ställföreträdarskapet och att de behövs 

för att ställföreträdaren ska kunna fullgöra uppdraget.  
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