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SYFTE
Dessa riktlinjer syftar till att förtydliga när vårdpersonal och annan personal som har 
behov av patientuppgifter har rätt att ta del av uppgifter om patienter. Det är 
verksamhetschefens ansvar att tilldela behörigheter som ger möjlighet att ta del av 
de uppgifter som behövs för att utföra de anställdas arbetsuppgifter. Den enskilde 
medarbetaren ansvarar för att den faktiska åtkomsten sker enligt denna riktlinje.

Riktlinjen utgår från patientdatalagens 4 kap. 1 § som lyder: ”Den som arbetar hos en 
vårdgivare får ta del dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller 
hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt 
arbete inom hälso- och sjukvården.”

BESKRIVNING
Riktlinjerna tar sikte på den s.k. inre sekretessen, dvs. vilka uppgifter en anställd får 
ta del av inom ramen för vårdgivarens verksamhet.

Alla medarbetare som har tillgång till journaluppgifter ska ta del av dokumentet 
”Sekretess och tystnadsplikt i Landstinget Västmanland” och ska underteckna 
blanketten ”Underskrift av gällande sekretessbestämmelser”. 

Den som arbetar hos en vårdgivare
Denna riktlinje gäller anställda, studenter, konsulter och annan inhyrd personal som 
behöver tillgång till patientuppgifter.

Delta i vården av patienten
För att anses delta i vården av en patient krävs att personalen bidrar med sin 
kompetens under patientens vårdförlopp. Detta gäller även om personalen inte själv 
träffar patienten. 

Att delta i vården kan ske på många olika sätt, t.ex. genom att

 träffa patienten personligen,
 bli konsulterad av en kollega,
 delta i rond,
 ge patienten sjukvårdsrådgivning per telefon,
 kommunicera med patienten via internet,
 förbereda sig inför ett patientmöte genom att ta del av relevanta uppgifter,
 ta emot en remiss rörande patienten, eller
 föra journal t.ex. som sekreterare.

Exempel på otillåten användning

 läsa sin egen journal, om man inte har del i vården genom att t.ex. skriva ut 
medicin till sig själv

 läsa anhörigas journal om man inte deltar i vården, även om det finns samtycke 
från den anhörige
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 läsning för att se hur det gått för en patient, utan att det rör sig om 
kvalitetssäkring

Av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete
Det finns många situationer där det är berättigat att ta del av journaluppgifter även 
om man inte har del i vården av patienten. Kravet är då att man behöver uppgifterna 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och att man har ett uppdrag från 
verksamhetschefen att utföra detta. Det kan t.ex. handla om att

 man utför arbete som medicinsk sekreterare
 man utför administrativa uppgifter
 man har uppdrag att ta fram statistik
 man har ett s.k. medarbetaruppdrag i nationella tjänster som t.ex. NPÖ, Pascal 

och Infektionsverktyget

Några exempel på när det inte är tillåtet kan vara att

 öppna en journal enbart för att ta fram adressen till en patient,
 göra uppföljningar eller jämförelser i kvalitetssäkringssyfte utan att 

verksamhetschefen tagit fram riktlinjer för detta.

Systematiskt och fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring
I 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) föreskrivs att kvaliteten inom 
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Det är inte möjligt att ge generella riktlinjer för hur detta kvalitetsarbete ska ske, 
utan sådana riktlinjer ska tas fram och beslutas av respektive verksamhetschef.

Uppföljning 
Under vissa förutsättningar kan det vara tillåtet att läsa en patients journal trots att 
man inte har del i vården. Detta gäller om uppgifterna behövs för att kvalitetssäkra 
insatser och bedömningar. För detta krävs dock särskilda riktlinjer enligt föregående 
stycke.

Uppföljningen ska ha betydelse för den egna kompetensutvecklingen. Det är endast 
tillåtet att ta del av uppgifter som har direkt koppling till det aktuella medicinska eller 
omvårdnadsmässiga beslutet, t.ex. vid osäkerhet om diagnosen varit korrekt eller 
vilken vårdinsats som föranletts av det medicinska beslutet.

Andra exempel kan handla om att en anestesiläkare behöver följa upp om 
bedömningen kring en narkos föll väl ut eller om en läkare opererat ett benbrott och 
behöver ta del av röntgenbilder m.m. från återbesöket för att kvalitetssäkra sin insats 
vid operationen oavsett om en annan läkare träffar patienten vid återbesöket.

Utbildning
Den som har i uppdrag att ta fram undervisningsmaterial har rätt att gå in i 
journalsystemet och ta fram kliniska fallbeskrivningar för att använda i 
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undervisningen av studenter. Patientens namn och personnummer får dock inte 
finnas med i materialet som sedan används i själva undervisningen. 

Studerande kan, som ett led i sin praktik, delta i vården av patienter efter patientens 
samtycke och under handledares uppsikt och ledning. De anses då delta i vården av 
patienten och kan i den utsträckning det behövs för arbetet ta del av och 
dokumentera i patientjournalen. Studenter kan även, som ett led i vårdgivarens 
systematiska kvalitetsarbete, följa upp resultatet av egna bedömningar och åtgärder.

Studerandes åtkomst till uppgifter i journalsystem är dock inte tillåten i den 
teoretiska delen av utbildningen. För att uppgifter ska kunna användas i denna del av 
utbildningen måste de lämnas ut antingen med patientens samtycke eller efter att 
uppgifterna avidentifierats.

Forskning
När det gäller åtkomst till patientuppgifter i forskningssyfte finns en separat riktlinje, 
Forskares tillgång till journalinformation.

Ta del av patientuppgifter från andra vårdgivare
För att ta del av patientuppgifter från andra vårdgivare, exempelvis privata 
vårdcentraler eller andra landsting, krävs att reglerna om sammanhållen 
journalföring i 6 kap. patientdatalagen följs. Det krävs då att

 uppgifterna rör en patient som vårdgivaren har en aktuell vårdrelation till och
 uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla 

sjukdomar och skador hos patienten samt att
 patienten samtycker.

Sammanhållen journalföring får inte användas till några andra ändamål än de som 
räknas upp ovan. Det är t.ex. inte tillåtet att via sammanhållen journalföring ta del av 
uppgifter för kvalitetssäkring eller framställning av statistik. Se även riktlinjen ”Rätt 
att ta del av journaluppgifter vid sammanhållen journalföring”.

Systematisk logguppföljning
Det finns en separat instruktion för hur en systematisk och återkommande 
uppföljning av loggar ska göras, länk till instruktionen.
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