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Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)
Sveriges Psykologförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter över rubricerade
betänkande.
Direktåtkomst för allmänheten
Psykologförbundet tillstyrker utredningens förslag att Socialstyrelsen ges möjlighet att
erbjuda allmänheten direktåtkomst till ett begränsat antal uppgifter i HOSP-registret.
Förbundet delar utredningens uppfattning att det är angeläget att allmänheten har
möjlighet att på ett enkelt sätt kontrollera en yrkesutövares behörighet och legitimation.
Psykologförbundet har sedan länge krävt att de som söker vård ska ha tillgång till statlig
kvalitetssäkrad information som beskriver vad legitimationen står för, både när det gäller
kompetens och ansvar. Som utredningen beskriver är det nödvändigt för att stärka
patientens ställning att den som söker vård är väl informerad. Information om en
yrkesutövares kompetens är givetvis också viktigt för att patienten ska kunna göra ett
medvetet val av behandlare. När det gäller användandet av psykologtiteln förekommer
fortfarande ett inte obetydligt obehörigt användande av titeln psykolog, både inom
offentlig och privat verksamhet. Att göra uppgifterna om legitimerade yrkesutövare inom
vården tillgängliga för allmänheten via internet är således viktigt för att stärka patientens
ställning och skapa bättre förutsättningar för att patienten att göra medvetna val gällande
vården.
Utredningen föreslår att uppgifter som får göras tillgängliga för allmänheten genom
direktåtkomst begränsas till namn, födelseår, yrke, specialitet samt datum för
utfärdande av legitimation respektive bevis om specialistkompetens. Förbundet anser
att utredningen har tagit hänsyn till de registrerades personliga integritet och gjort en
rimlig avvägning av vilka uppgifter som bör kunna göras tillgängliga för allmänheten.
Förutom uppgifter om legitimation (yrke) bör, i de fall yrkesutövaren är psykoterapeut,
också uppgifter om grundutbildning göras tillgänglig för allmänheten. Enligt 4 kap 1 §
tredje stycket patientsäkerhetslagen ska en legitimerad psykoterapeut i samband med sin
yrkesutövning ange sin grundutbildning. Detta krav infördes i lagen för att man ansåg
att information om psykoterapeutens grundutbildning var av stor betydelse för
patienten och att det var viktigt att patienten får vetskap om denna.

I förarbetena motiveras detta med följande uttalande: Psykoterapeututbildningen är en
påbyggnadsutbildning för flera olika yrkesgrupper och inte en grundutbildning som
leder fram till en enhetlig yrkeskompetens. De som avlagt psykoterapeutexamen har en
gemensam utbildning i psykoterapi men i andra avseenden olika kompetenser.
Grundutbildningen för psykoterapeuter kan skilja sig mycket åt. Vilken grundutbildning
psykoterapeuten har kan vara av stor betydelse för patienten och att det är av vikt att
patienten får vetskap om denna. Med grundutbildning avses yrkesutbildning som
psykoterapeuten har innan han eller hon påbörjat utbildningen i psykoterapi, t.ex.
psykolog-, läkare- eller sjuksköterskeexamen. (prop. 1983/84:179 sid. 16 och 36).
Förbundet föreslår därför att också uppgifter om grundutbildning för de som är
legitimerade psykoterapeuter görs tillgängliga för allmänheten.
Direktåtkomst för vårdgivare
Förbundet tillstyrker att Socialstyrelsen får erbjuda vårdgivare direktåtkomst till i
princip samtliga uppgifter i registret. Förbundet delar utredningens bedömning att
patientsäkerheten väger tyngre än integritetsintrånget för de registrerade.
Vårdgivarna har ett ansvar för att se till att personalen har rätt kompetens för de
uppgifter som ska utföras. En del i detta är att kontrollera personalens formella
kompetens. De förändringar som utredningen föreslår innebär att det blir enklare för
vårdgivarna att göra dessa kontroller och det måste anses som en angelägen och viktig
åtgärd för att stärka patientsäkerheten.
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