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Bakgrund 

Inför införandet av Treserva 1 november 2018 beslutade förvaltningen att alla verksamheter 
skulle ha separata journaler. Användarnas behörigheter är därför kopplade till de 
verksamheter chefer ansvarar för och personal regelbundet arbetar i.  Användaren ska endast 
ha tillgång till det som är nödvändigt för att kunna utföra en god vård och omsorg. 
Brukare/Patienter ska också kunna bestämma om olika verksamheter som utför stöd/vård 
ska kunna se mellan sekretessgränserna. Värdeord som beaktades var självbestämmande, 
delaktighet, brukarintegritet och samtycke.   

Sedan införandet har det uppstått frågor kring hantering av sekretess t.ex. 
Behörighetsbegränsningar och detta styrdokument beskriver hur dessa frågor på bästa sätt kan 
hanteras avseende lagstiftning och kring sekretess. 

Styrgrupp och referensgrupp 

För att kunna ta hand om frågorna på ett tvärfunktionellt sätt finns en styrgrupp. Styrgruppen 
ska verka för att informationsöverföring endast sker mellan de som har behov av att ha 
informationen för att kunna utföra trygg och säker vård och omsorg. Styrgruppens uppdrag är 
dels att omhänderta och fatta beslut utifrån verksamheters uppmärksammade behov, dels att 
signalera och utreda brister utifrån lagstiftning och behörighetsstrukturer för förtydliganden i 
riktlinjer och manualer. 

Funktioner som ingår i styrgruppen är socialt ansvarig samordnare (SAS), medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS), dataskyddsombud (DSO), Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) informationssäkerhetsamordnare (CISO) och systemansvarig. 

Utifrån aktuellt behov kan styrgruppen skapa referensgrupper innehållande roller från 
verksamhet och stab med syfte att tvärprofessionellt hantera, bearbeta, strukturera och ta emot 
frågor gällande sekretess för beslut.  
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Genomförande 

Utgångspunkten är alltid att verksamheten först ser över arbetssätt och metoder för att 
säkerställa brukares/patienters behov. Det kan trots detta finnas behov av till exempel en 
utökad behörighetsgrupp vid en organisationsförändring eller liknande. Verksamheten ska 
då dokumentera syfte och mål med förändringen samt göra en riskanalys, som blir ett 
underlag för styrgruppen för framtida granskning samt att säkerställa korrekt 
informationsöverföring och översyn av befintliga riktlinjer. 

Tillvägagångssätt vid önskemål om utökad behörighet: G, VOF, riskanalys, ”riskanalys och 
handlingsplan” 

 

1. Enhetschef kontaktar verksamhetschef alternativt medarbetare i staben kontaktar 
stabschef, för att beskriva behovet i verksamheten. Enhetschef alternativt medarbetare 
i staben gör därefter en riskanalys enligt Excelfilen som heter "riskanalys och 
handlingsplan” men bortser från att göra handlingsplan. Excelfilen ligger på G, VOF, 
riskanalys, ”riskanalys och handlingsplan”. 

2. Verksamhetschef eller stabschef lyfter om det är aktuellt frågan i sin 
ledningsgrupp/personalgrupp för att se om det finns ett gemensamt behov eller om 
behovet är enskilt. 

3. Vid gemensamt behov ska verksamhetschef eller stabschef fylla i samma 
riskanalysmall för att se över om riskanalysen behöver kompletteras på 
verksamhetsnivå samt fylla i det stödjande dokumentet “förändrade 
behörighetsbegränsningar” steg 1 (finns i Canea) för att sedan via mail skicka mall för 
riskanalys samt mall “förändrade behörighetsbegränsningar” till styrgruppen via mail: 
sekretess.behörighetVOF@molndal.se  

4. Dataskyddsombudet som ingår i styrgruppen ska inom 5 arbetsdagar skicka 
mottagningsbekräftelse att ärendet är mottaget samt vid behov ställa kompletterande 
frågor för att säkerställa behovet.  

5. Dataskyddsombudet sammankallar styrgruppen och stämmer av med relevanta 
personer alternativt sammankallar en referensgrupp för att göra en riskanalys utifrån 
behovet på enhets och verksamhetsnivå. Därefter görs en bedömning utifrån lagar och 
regler, återkoppling sker inom 14 dagar. 

6. Styrgruppen ska i samma mall som enhetschef, verksamhetschef eller stabschef fyllt i 
“förändrade behörighetsbegränsningar” fylla i steg 2 “rekommendation styrgrupp”  

mailto:sekretess.beh%C3%B6righetVOF@molndal.se
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7. Mallarna skickas åter till verksamhetschef eller stabschef för ställningstagande om 
rekommendationen godtas eller inte. 

8. Verksamhetschef eller stabschef ska i mallen “förändrade behörighetsbegränsningar” 
under rubrik tre beskriva om rekommendationen godtas eller om frågan ska prövas på 
nytt eller gå vidare till förvaltningschef, med motivering till omprövning. 

9. Om verksamhetschef eller stabschef godkänner rekommendationen, diarieför 
styrgruppen dokumentet och verksamhetschef eller stabschef återför informationen till 
berörda. 

10. Om verksamhetschef eller stabschef inte godkänner rekommendationen och vill ha 
omprövning tittar styrgruppen på motivationen, omprövar eller fasthåller 
rekommendationen. Vid fasthållande skickas dokumentet till förvaltningschef som 
underlag till beslut 

11. Dataskyddsombudet bjuder in verksamhetschef eller stabschef och förvaltningschef 
för ett dialogmöte inför beslut. 

12. Förvaltningschef fattar beslut och återkopplar beslut till dataskyddsombudet. 
13. Dataskyddsombudet skriver beslut under rubrik “beslut av förvaltningschef “, diarieför 

dokumentet samt mailar styrgruppen och verksamhetschef eller stabschef för 
kännedom. 

 

Stödjande dokument 

Förändrade behörighetsbegränsningar - Begäran, rekommendation och beslutsmall. 
Riskanalys och handlingsplan 

Ansvarsfördelning 

Enhetschef har ett ansvar att återkoppla behov till verksamhetschef utifrån sin verksamhet. 

Verksamhetschef lyfter frågan i sin ledningsgrupp innan frågan går vidare till styrgrupp 

Styrgrupp – Ger rekommendation och dokumenterar processen 

Dataskyddsombud är sammankallande för styrgrupp och ansvarar för att inkommande fråga 
hanteras och återkoppling ges till berörda. 
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Uppföljning 

Riktlinjen följs upp årligen, via dataskyddsombud. 

Styrdokument 

Patientdatalag (2008:355)  

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  

Socialtjänstlag (2001:453) 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)  

Socialstyrelsens handbok Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 
sjukvården HSLF-FS 2016:40 (ersätter SOSFS 2008:14 

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 

Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 


