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Hälso- och sjukvårdsdokumentation 

BAKGRUND 
Vårdgivaren ansvarar för att det förs patientjournaler. En patientjournal ska föras 
för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter. Journalen är en 
källa för information om patientens hälsa, vård och behandling. Den utgör ett 
underlag för bedömning av behov och åtgärder som ska utföras. 
Patientjournalen är ett viktigt instrument i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
inom vården. 
 
Vårdgivaren ska säkerställa att de uppgifter som finns dokumenterade i en 
patientjournal finns tillgängliga på ett överskådligt sätt för den hälso- och 
sjukvårdspersonal som är behörig att ta del av uppgifterna. Rutinerna för 
dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att uppgifterna så långt som 
möjligt dokumenteras med hjälp av nationella fastställda begrepp och termer, 
klassifikationer och övriga kodverk. Dokumentation av patientuppgifter ska även 
säkerställa att patientjournalen kan utgöra ett underlag för uppföljning av 
vårdens resultat och kvalitet. 

 
SYFTE 
Syftet med att föra en patientjournal är i första hand i att bidra till en god och 
säker vård av patienten. En patientjournal är även en informationskälla för 

• patienten 
• uppföljning och utveckling av verksamheten 
• tillsyn och rättsliga krav 
• uppgiftsskyldighet enligt lag, samt 
• forskning 

 
MÅL 
Patientjournalen ska innehålla de uppgifter som behövs för god och säker vård av 
patienten. 

  
MÅLGRUPP 
Personer inom kommunal vård- och omsorg med insats oavsett lagrum (Hälso- 
och sjukvårdslagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
Socialtjänstlagen). Dessutom ska vi ha ett förebyggande synsätt gentemot övriga 
medborgare i kommunen som vi i vårt arbete kommer i kontakt med. 
 
METOD 
SKYLDIGHET ATT FÖRA PATIENTJOURNAL 
Den person som har legitimation eller ett särskilt förordnande att utöva visst yrke 
har skyldighet att föra en patientjournal. Den som för patientjournal ansvarar för 
sina uppgifter i journalen. Personal som utför delegerade hälso- och 
sjukvårdsåtgärder har ingen skyldighet att föra patientjournal. Vårdgivaren ställer 
dock krav på att den delegerade åtgärden dokumenteras och följs upp genom en 

 
 

 



 

 

2 av 4  

signeringslista. Andra krav som vårdgivaren kan ställa är t.ex arbetsanteckning 
eller  journaldokumentation. 

 
IDENTITETSKONTROLL 
Inför upprättande av patientjournal ska patientens identitet kontrolleras. Om 
patienten inte har en godkänd identitetshandling bör närstående eller annan 
person som känner patienten verifiera identiteten. Det ska framgå i journalen 
på vilket sätt identitet styrkts. 

 
INFORMATION TILL PATIENTEN 
Vid upprättandet av patientjournal ska patienten informeras om att dennes 
personuppgifter blir upptagna i register för databehandling. Patienten ska 
informeras om sin rätt att ta del av sina egna uppgifter, om att denne kan begära 
rättelse av felaktiga uppgifter samt sin rätt att spärra uppgifter i journal. 

 
TILLFÄLLIGA PERSONNUMMER OCH SKYDDADE PERSONUPPGIFTER 
Det ska finnas möjlighet att föra patientjournal även när en patients identitet 
inte kan fastställas, en patient saknar svenskt personnummer, eller en patient 
har skyddade personuppgifter. 
 
Det finns olika nivåer av skyddade personuppgifter, sekretessmarkering, 
kvarskrivning och fingerade uppgifter. Det är patientens ansvar att informera 
om skyddade personuppgifter, samt att förmedla hur man önskar bli kontaktad. 

 
PATIENTJOURNALENS INNEHÅLL 
Vårdgivaren ska säkerställa att patientjournalen innehåller: 

 
1. en entydig identifikation av den berörda patienten, 
2. patientens kontaktuppgifter, 
3. uppgifter om namn och befattning på den personal som svarar 
för         en viss journaluppgift,  
4. tidpunkten för varje vårdkontakt som patienten har haft eller 
som  planeras. 

 
Vårdgivaren ska säkerställa att en patientjournal, i förekommande 
fall, innehåller uppgifter om 

1. aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar, 
2. utredande och behandlande åtgärder samt bakgrunden till dessa, 
3. ordinationer och ordinationsorsak, 

4. resultat av utredande och behandlande åtgärder, 

5. slutanteckningar och andra sammanfattningar av genomförd vård, 
6. överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, 
7. komplikationer av vård och behandling, 
8. vårdrelaterade infektioner, 

9. samtycken och återkallade samtycken, 

10. patientens önskemål om vård och behandling, 
11. de medicintekniska produkter som har förskrivits till, utlämnats     
till eller tillförts en patient på ett sådant sätt att de kan spåras. 
12. intyg, remisser och annan för vården relevant inkommande och 

utgående                  information och vårdplanering. 
 

Vårdgivaren ska vidare säkerställa att patientjournalen innehåller en markering 
som ger en varning om att en patient har visat intolerans eller har en 
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överkänslighet som innebär en allvarlig risk för hans eller hennes liv eller hälsa. 
Markeringen ska göras på ett sådant sätt att den är lätt att uppmärksamma. 
Vårdgivaren ska säkerställa att uppgifterna i en patientjournal är entydiga genom 
att tillämpa följande publikationer: 
- Klassifikationer av vårdåtgärder (KVÅ) 
- Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

 
JOURNALANTECKNINGAR 

• Dokumentationen i patientjournalen ska ske så snart som möjligt 
• Alla journalanteckningar ska vara signerade, om inte hela namnet skrivs 

ut  skall signaturlista finnas. Signering ska ske så snart som möjligt. 
• Vid namnangivelser ska yrkestitel och fullständigt namn anges 
• Endast vedertagna förkortningar bör användas 

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss 
anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. 

I patientjournalen ingår även upprättade och tillförda handlingar i pappersform t e x 
signeringslistor, läkemedelslistor, epikriser och fotografier. 

Rättelse av felaktig journaltext sker i anslutning till felaktig anteckning i  
patientjournalen. 

 
UTSKRIFT 
Information som berörd personal behöver för att kunna utföra hälso- och 
sjukvårdsinsatser ska skrivas ut av legitimerad personal. Utskrifterna ska förvaras 
så att obehöriga inte får tillgång till dem. Inaktuella utskrifter ska strimlas 

 
SPRÅKET I PATIENTJOURNALER 
De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna 
på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för 
patienten. Socialstyrelsen kan meddela undantag gällande språket, vilket ska 
framgå av  förordnandet. 
 
INRE SEKRETESS 
Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en 
patient endast om han eller hon deltar i vården eller av annat skäl behöver 
uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. 

 
FÖRVARING 
Patientjournalen ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den. 

 
AVSLUT AV JOURNAL 
När en patient avlider ska journalen avslutas. Pappersjournal rensas och arkiveras 
enligt instruktion för arkivering av patientjournaler. 

 
ARKIVERING 
Se rutin för arkivering 

 
UTLÄMNANDE AV PATIENTJOURNAL 
Om en patient begär att ta del av journalhandling ska denne få det så snart som 
möjligt efter att eventuellt sekretessbelagt innehåll prövats. Bedömning av och 
beslut om utlämnande av journalhandling görs av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) eller medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). 
Om ett samtycke från patienten finns kan en annan person än patienten begära ut 
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en journalhandling. Om patienten är beslutsoförmögen ska legitimerad personal 
göra en menprövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det är inte en 
självklarhet att en nära anhörig har rätt att få ut journalen. 
 
Begäran om utlämnande av journalhandling, avskrift eller kopia samt utlämnande 
av densamma ska antecknas i patientjournalen. I anteckningen ska det framgå 
vem som fått handlingen, när den utlämnats, i vilket syfte och vilken del av 
journalen som utlämnats. 

 
RÄTTELSE 
Patientuppgifter får inte utplånas eller göras oläsliga i en patientjournal. 

 
FÖRSTÖRANDE AV PATIENTJOURNAL 
På ansökan av patienten kan Inspektionen för vård och omsorg besluta om en 
journal helt eller delvis ska förstöras. 

 
KONTROLL AV ELEKTRONISK ÅTKOMST 
Vårdgivaren ska göra systematiska och återkommande kontroller av loggar för 
att upptäcka om någon obehörig tagit del av uppgifter. Lokal rutin ska upprättas 
av vårdgivaren. 

 
GRANSKNING AV DOKUMENTATION 
Vårdgivaren ska regelbundet journalgranska enligt gällande författning. 

 
DATAAVBROTT 
Lokal rutin ska upprättas av vårdgivaren. 

 
REGELVERK 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) tydliggör vad som menas med vård och 
behandling. 

Enligt Patientdatalagen (2008: 355) har sjuksköterska, sjukgymnast och 
arbetsterapeut dokumentationsskyldighet och övriga yrkeskategorier har detta 
då uppgiften delegerats. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 
personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) 

Handbok till SOSFS 2008:14, informationsöverföring och journalföring 

Arkivlagen (1990:782) 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 


