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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått på remiss
Socialdepartementets utredningsförslaget ” Bättre behörighetskontroll” SOU
2012:42. Utredningen föreslår en ökad möjlighet för dels allmänhet och dels
vårdgivare och Apotek att via webbaserad åtkomst få ökad tillgänglighet till
legitimerad personals behörigheter för att öka den medicinska patientsäkerheten
och effektiviteten. De olika intressenterna föreslås få tillgång till olika omfattning
av informationen kring behörigheterna.
Stadsdelsnämnden instämmer i Socialdepartementets förslag om ökad
tillgänglighet för behörighetskontroller.
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Ärendets beredning
Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått på remiss
Socialdepartementets utredningsförslaget ” Bättre behörighetskontroll” SOU
2012:42. Remissen har kommunstyrelsen också ställt till Skarpnäcks och SpångaTenstas stadsdelsnämnder samt socialnämnden och äldrenämnden.
Stadsdelsnämndens yttrandet ska vara kommunstyrelsens rotel VII tillhanda senast
den 20 september 2012.
På Södermalms stadsdelsförvaltning har ärendet beretts av avdelningen
äldreomsorg.
Utredningens förslag
Socialdepartementets utredningsförslag ” Bättre behörighetskontroll” SOU
2012:42 föreslår en ökad möjlighet för dels allmänhet och dels vårdgivare och
Apotek att via webbaserad åtkomst få ökad tillgånglighet till legitimerad personals
behörigheter för att öka den medicinska patientsäkerheten och effektiviteten.
Enligt nuvarande ordning måste alla kontrollfrågor om legitimationsbehörigheter
till Socialstyrelsen sekretessprövas. Utredningsförslaget innehåller en lättnad av
sekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med det är att avlasta
Socialstyrelsens upplysningsverksamhet med de uppgifter som utredningen inte
längre anser behöver sekretessprövas.
För att allmänheten ska kunna säkra att de får vård av legitimerad personal
föreslås de få möjlighet till webbaserade uppgifter som dock är färre. De får
tillgång till vilka legitimerade yrkesutövare som har legitimation, deras namn,
födelseår, yrke, specialitet och datum för utfärdande av legitimation respektive
bevis specialistkompetens. Om en legitimerad yrkesutövare är föremål för
behörighetsinskränkningar eller prövotid kommer de inte att finnas med i registret
trots att de har legitimationen kvar. Dessa uppgifter kommer enligt förslaget att
bara kunna erhållas genom kontakt med Socialstyrelsen och efter deras
sekretessprövning av uppgifterna. Information om detta kommer att finnas väl
synligt på webbsidan. Bemanningsföretag kommer att höra till kategorin
allmänhet om de inte också är vårdgivare.
Vårdgivare och Apotek i Sverige kommer även att få tillgång till uppgifter om
beslut om prövotid, begränsad eller indragen förskrivningsrätt eller återkallad
legitimation.
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Vårdgivare i de nordiska länderna föreslås få tillgång till samma uppgifter som
allmänheten.
Transportstyrelsen föreslås få behörighet till vilka som får utfärda synintyg.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till utredningens förslag och bedömer att det kommer att
öka patientsäkerheten och förenkla anställningsförfaranden.
Om personer som är under utredning gällande sin behörighet inte står med i
registret kan allmänheten uppfatta att behöriga inte har legitimation trots att de har
den kvar. Detta har förvaltningen varit tveksam till. Samtidigt innehåller beslut om
prövotid och behörighetsinskränkningar känsliga uppgifter som inte bör ligga ute
på nätet för allas insyn. Genom att allmänhetens webbsida tydligt upplyser om att
det finns personer som har legitimationen kvar men med inskränkningar och
hänvisar till kontakt med Socialstyrelsen för ytterligare information som
sekretessprövas anser förvaltningen att det gjorts en avvägning mellan enkel
tillgång till information och integritetsskydd.
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