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Bakgrund 

Till journalhandling räknas allt material som innehåller information om vård och behandling 
för patienten, det vill säga uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som 
genomförts/planeras. Journalen utgör ett arbetsverktyg och underlag för bedömning av behov 
och åtgärder även för de personer som inte tidigare har träffat patienten och det är därför 
viktigt att dokumentation i patientjournalen sker enligt den struktur som finns i 
journalsystemet. 
 
Patientjournalen i vård- och omsorgsförvaltningen innehåller patientens bakgrundsuppgifter 
och hälsotillstånd samt olika vårdprocesser. Varje vårdprocess innehåller följande aktiviteter:  

- Vårdbegäran 
- Utredning 
- Bedömning/Mål 
- Åtgärder 
- Uppföljning 

 
Den som har legitimation eller särskilt förordnande att utöva ett visst yrke inom hälso- och 
sjukvården eller tandvården är skyldig att föra journal. Enhetschef ansvarar för att personal 
har kunskap att tillämpa journalsystemet på ett korrekt sätt. 
 
I vissa fall är även icke-legitimerad personal skyldig att föra patientjournal, till exempel när 
omsorgspersonal utför delegerade/ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder och dokumenterar 
genom att anteckna i hälsoärende/vårdplan samt signera utförd vårdåtgärd i MCSS. 

Journalhantering och förvaring 

Patientjournalen ska hanteras så att ingen obehörig får tillgång till den. Det är endast de 
personer som är involverade i hälso- och sjukvården som har rätt att ta del av fysisk och 
elektronisk patientjournal. Varje användare av den elektroniska journalen ska ha en personlig 
inloggning med lösenord. Användaren får inte lämna datorn utan tillsyn då denne är inloggad 
och hen ska alltid låsa datorn när den lämnas, även en kortare stund. I förvaltningen finns 
endast elektroniska patientjournaler. De eventuella fysiska dokument som tas emot/skapas 
och som rör patientens vård och behandling ska scannas in i patientjournal.  

Innehåll i patientjournalen 

En journalhandling är individuell och ska innehålla de uppgifter som behövs för att ge en god 
och säker vård. Dokumentation sker i enlighet med ICF och KVÅ. 
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Följande uppgifter ska finnas i varje patientjournal: 

- uppgifter om patientens identitet 
- bakgrundsuppgifter 
- hälsotillstånd 
- olika samtycke – se riktlinje ”Samtycke” för mer information 
- aktuella vårdprocesser  
- uppgifter om vem som har fört in anteckningar och uppgifter i journalen och när detta 

gjordes 
- observandum samt varning överkänslighet som kan leda till allvarliga eller 

livshotande tillstånd ska alltid markeras i journalen. Detta dokumenteras under 
uppmärksamhetsinformationens kugghjul i journalsystemet 

- uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende medicintekniska 
produkter 
som har förskrivits till, utlämnats till eller tillförts en patient 
 

Epikris skrivs då patient byter vårdgivare och ska innehålla en sammanfattning av den 
viktigaste informationen under vårdtiden 

Respekt av den enskildes integritet  

Dokumentationen ska vara utformad så att den enskildes integritet respekteras och 
informationen som förs in ska vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. Med detta menas att det 
ska finnas tillräcklig information för att ge god vård och behandling, men dokumentationen 
ska inte vara inte onödigt detaljerad. Med korrekt information menas att anteckningarna ska 
vara sakliga och inte innehålla ovidkommande omdömen av allmänt nedsättande eller 
kränkande karaktär. Känsliga uppgifter som meddelats i förtroende ska inte automatiskt föras 
in i journalen.  

Sekretess och tystnadsplikt  

Inom hälso- och sjukvård, tandvård samt socialtjänst gäller sekretess och tystnadsplikt för alla 
muntliga och skriftliga uppgifter som personal får ta del av om brukare/patient. Det är endast 
personal som är involverad i vård och behandling för en patient som har rätt att ta del av en 
patientjournal.  
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Anteckning och signering av journal 

Uppgifter kring vård och behandling ska föras in i journalen senast arbetsdagen efter en 
händelse. En signering innebär att man bekräftar att det man skrivit i journalen är riktigt. 
Vårdprocesser som inte är aktuella ska avslutas omgående av patient- eller ärendeansvarig.  

Rättning av journaltext  

Uppgifter som förts in i en journalhandling får inte raderas eller göras oläsligt. Uppgifter som 
har signerats ska anses som införd i journalen. En patient kan, om hen anser att journalen 
innehåller felaktiga uppgifter, be den som fört journal att göra en rättelse. Om det sker en 
rättelse av felaktiga uppgifter ska det anges när och av vem som rättelse har skett. Både den 
felaktiga uppgiften och rättelsen ska kunna återfinnas i journalen. 
 
Journalen förs för vård och behandling av patienten och tillhör därför vårdgivaren, men 
patienten kan begära att få läsa eller få en kopia av de handlingar som gäller patienten själv. 
En sådan begäran från patienten ska handläggas skyndsamt av vårdgivaren. Patienten har så 
gott som alltid rätt att läsa sin journal men det finns två situationer då patienten inte har rätt att 
få tillgång till sin journal: 

• Om utlämnande av journal riskerar att patienten kan skadas eller att 
behandlingen blir lidande och det är av synnerlig vikt att patienten inte får ta del 
av journalen.  

• Om någon annan person än patienten (gäller inte personal) som nämns i 
journalen kan lida men genom att journalen lämnas ut.  

I båda situationerna ovan görs en bedömning i det enskilda fallet i samråd med MAS eller 
MAR. 

 
Uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden skyddas i regel av 
sekretess. Om någon annan än patienten begär ut journal ska samtycke inhämtas från patient, 
se riktlinje Samtycke. Det finns undantagsfall där journal kan begäras ut utan att samtycke 
krävs, exempelvis vid utredning som utförs av IVO, Inspektionen för vård och omsorg eller i 
forskningssyfte. Beslut och samtycke för utskrift ska dokumenteras i journal.  

 

Överföring av information till annan vårdgivare 

Legitimerad personal ska alltid inhämta samtycke från patient innan de tar del av 
journalinformation från annan vårdgivare eller för över journalinformation till annan 
vårdgivare. I första hand ska olika vårdgivare, efter samtycke från patient, ta del av varandras 
journalinformation kring en patient genom nationell patientöversikt (NPÖ). NPÖ är ett 
webbaserat verktyg och fungerar som ett titthål eller fönster in i ett annat journalsystem som 
stängs igen när man går ut ur tjänsten. Informationen går inte att ändra, skriva ut eller spara 
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ner i sitt eget journalsystem. Informationen visas på samma sätt oberoende av vilket 
journalsystem som visar upp informationen.  

Driftstopp hantering 

Vid ett driftstopp där dokumentation inte kan ske via dator används pappersjournal. 
Pappersjournalarket finns som stödjande dokument i ledningssystemet i Canea. De 
journalanteckningar som förs via papper skannas sedan in i patientens journal. En särskild 
notering görs i journalen angående detta. 

Driftstopp digital signering av delegerad uppgift 

Vid driftstopp där digital signering av utförd delegerad/ordinerad inte kan ske, ska de utförda 
delegerade/ordinerade uppgifterna dokumenteras manuellt i pappersjournal. 
Pappersjournalarket finns som stödjande dokument i ledningssystemet i Canea. 
Pappersjournalen ska sitta i brukar- och patientpärm. Inga signeringslistor i pappersform 
behöver skrivas ut om det inte framkommer att driftstopp beräknas vara långvarigt. De 
journalanteckningar som förs via papper skannas sedan in i patientens journal. En särskild 
notering görs i journalen angående detta. 

Styrdokument  

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande journalforing-och-behandling-
av-personuppgifter-i-halso--och-sjukvarden/ 

• Patientdatalagen (2008:355)  
• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 

 
 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201640-om-journalforing-och-behandling-av-personuppgifter-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201640-om-journalforing-och-behandling-av-personuppgifter-i-halso--och-sjukvarden/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

