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Sammanfattning 

När får hälso- och sjukvårdspersonal ta del av patientjournalen? 

Patientjournalens primära syfte är att utgöra ett arbetsinstrument för hälso- och 

sjukvårdspersonalen. För att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna ta del av journaler måste 

det finnas ett lagstadgat stöd som ger dem rätt till att inskränka patientens integritetsskydd. Att 

alla individer har ett integritetsskydd/rätt till privatliv regleras i både grundlag och EU-rätt. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens lagstadgade stöd för att få ta del av patientjournalen finns i 

4:1 patientdatalagen (2008:355) och kallas oftast för regeln om inre sekretess. Dock finns det 

även flera andra kompletterande bestämmelser till den inre sekretessen som ska hjälpa till att 

upprätthålla ett integritetsskydd för patienten.  

Regeln om inre sekretess ställer upp tre olika rekvisit varav det första och ett av de två andra 

måste föreligga för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska anses göra ett behörigt intrång i 

patientens integritet när de tar del av patientjournalen. Det är tolkningen och tillämpningen av 

de tre rekvisiten i regeln om inre sekretess som skapar mest komplikationer i praktiken. Tar 

hälso- och sjukvårdspersonal obehörigen del av patientjournalen kan personalen ifråga hållas 

personligt ansvarig.  Personalen kan bli skadeståndsansvarig genom civilrättsliga 

bestämmelser, åtalad för dataintrång med stöd av straffrättsliga bestämmelser, kritiserad, satt 

på prövotid eller få legitimationen återkallad sett till offentlighetsrätten och arbetsgivaren kan 

genomföra sanktioner mot denne med stöd av arbetsrätten.  

Att det finns tillämpningsproblem med regeln om inre sekretess gör att flera frågor om regeln 

om inre sekretess aktualiseras. Tillgodoses syftena med regeln om inre sekretess genom 

tillämpningen? Är ett obehörigt intrång verkligen obehörigt?  Bör regeln om inre sekretess 

förändras?  

Kortfattat bli svaren på dessa frågor och den först ställda frågan att regleringen som styr när 

hälso- och sjukvårdspersonalen får ta del av patientjournalen inte är hundraprocentig och att det 

är reglering som behöver granskas. 
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Förkortningar 

Nedan följer en lista av förkortningar som används genomgående i texten. 
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kap. kapitel 

nr nummer 
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prop. Proposition 
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1. Inledning 

1.1. Elektronisk åtkomst och den inre sekretessen 

Varje gång en person, en patient, kontaktar antingen offentlig eller privat hälso- och sjukvård 

framkommer det information. Den kan vara allt ifrån patientens kontaktuppgifter och 

hemförhållanden till fysiska och psykiska tillstånd. En hel del av informationen som 

framkommer vid ett kontakttillfälle med hälso- och sjukvård har vårdgivaren en skyldighet att 

dokumentera och spara.1 Som huvudregel dokumenteras den framkomna informationen i ett 

dataprogram och blir en digital journalhandling. En eller flera journalhandlingar om en och 

samma patient utgör i sin tur en patientjournal.2 

Att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna ta del av patientjournalen, vanligen avses med ta 

del att läsa journalen men kan vara åtgärder också, kan tyckas självklart eftersom de ska 

behandla patienten bland annat utifrån informationen i dennes journal. Tillgången får 

personalen genom elektronisk åtkomst. Med begreppet elektronisk åtkomst avses de 

möjligheter som hälso- och sjukvårdspersonal har att få tillgång till elektroniskt sparade 

personuppgifter, det vill säga elektroniska patientjournaler.3 Åtkomsten sker genom att hälso- 

och sjukvårdspersonalen blir tilldelade en behörighet.4 För att hälso- och sjukvårdspersonalen 

ska ha rätt att använda behörigheten de blivit tilldelade måste vissa rekvisit vara tillgodosedda.5 

Regleringen som styr när det är tillåtet för hälso- och sjukvårdspersonalen att ta del av 

patientjournalen kallas oftast för den inre sekretessen. Begreppet inre sekretess har ingen 

legaldefinition.6 Klart är dock att den huvudsakliga regleringen av den inre sekretessen, kärnan, 

utgörs av 4:1 patientdatalagen (2008:355) (PDL).7 Fokus för denna uppsats är regleringen som 

utgör den inre sekretessens kärna, nämligen 4:1 PDL. För att göra framställningen framöver så 

tydlig som möjligt kommer därför med inre sekretess att avses regleringen som styr när hälso- 

och sjukvårdspersonalen får ta del av patientjournalen och då främst 4:1 PDL. 

Den inre sekretessens kärna, 4:1 PDL, statuerar vilka rekvisiten är för att hälso- och 

sjukvårdspersonalen lagligen får ta del av den elektroniska patientjournalen. Det bör dock 

observeras att det finns flera kompletterande bestämmelser till den inre sekretessen.8 Den inre 

                                                             
1 3:1 PDL. Se närmare under avsnitt 2.2. Den elektroniska patientjournalen.  
2 1:3 PDL. 
3 Prop. 2007/08:126, s. 242. 
4 4:2 PDL. 
5 Se närmare under kap. 3. Den inre sekretessens kärna.  
6 Se rubriken till 4:1 PDL. I förarbeten till PDL har lagstiftaren gett begreppet inre sekretess en vidare betydelse 

än det vanligtvis har. Vanligen avses med inre sekretess ett skvallerförbud för hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Lagstiftaren har i förarbetena till PDL utvidgat begreppet med ett flertal frågeställningar om hur behandlingen av 

känsliga personuppgifter om patienter hanteras inom en vårdgivare för att undvika onödiga intrång i patientens 

personliga integritet. Se prop. 2007/08:126, s. 141 och Sandén, s. 98. 
7 Bestämmelsen 4:1 PDL har givits rubriken Inre sekretess och innehåller de huvudsakliga rekvisiten för 

regleringen av den inre sekretessen. I förarbetena till bestämmelsen i 4:1 PDL nämns också att 4:2 PDL är 

kompletterande till 4:1 PDL, se prop. 2007/08:126, s. 238. Dock används inte begreppet kärna för att beskriva 

4:1 PDL i förarbetena utan det är mitt val att använda det begreppet. 
8 I förarbetena benämns 4:2 PDL vara en kompletterande bestämmelse, prop. 2007/08:126, s. 238. Uttrycket 

kompletterande bestämmelse används inte för de övriga bestämmelserna, se prop. 2007/08:126. Dock i doktrin 

benämns samtliga bestämmelsers innehåll vara kompletterande till den inre sekretessen, se Sandén, s. 99. Se kap. 

4. Mer om regleringen av den inre sekretessen i denna uppsats för mer om vilka de kompletterande 

bestämmelserna är. 
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sekretessens kärna i 4:1 PDL är avsedd att, tillsammans med de kompletterande 

bestämmelserna, utgöra ett integritetsskydd för patienten. Lagstiftarens avsikt med 4:1 PDL är 

att skydda patientens integritet. Patienten ska kunna känna sig säker på att känslig information 

inte läses av obehöriga.9 Frågan som ställs nu är om lagstiftarens avsikt uppnåtts? 

1.2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att redogöra för och analysera regleringen gällande 

hälso- och sjukvårdspersonals rätt att ta del av elektroniska patientjournaler. Arbetet utgår från 

två delsyften; vad är gällande rätt (de lege lata) och hur borde gällande rätt vara utformad (de 

lege ferenda). Med andra ord – vad är innebörden av 4:1 PDL och borde lydelsen av 4:1 PDL 

förändras. För att kunna besvara de två delsyftena utgår redogörelsen och analysen från följande 

frågeställningar: 

- Hur är lagen (PDL) och 4:1 PDL konstruerad och vad uttalar förarbetena? 

- Finns det några problem med utformningen av 4:1 PDL? 

- Vilket syfte inom hälso- och sjukvården är det tänkt att patientjournalen ska ha enligt 

lagstiftaren? 

- Hur tolkas och tillämpas regeln i 4:1 PDL av rättstillämparen? 

- Vilka är de kompletterande bestämmelserna till 4:1 PDL och hur är de kompletterande 

till 4:1 PDL? 

- Hur påverkas patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen om den inre sekretessen 

bryts? 

- Har det gjorts något förslag om en förändring av 4:1 PDL? 

- Bör 4:1 PDL förändras? Om ja – i så fall hur? 

För att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande görs ett flertal avgränsningar. Uppsatsens fokus 

är 4:1 PDL och därför kommer övrig reglering som presenteras endast att redogöras för i den 

utsträckning som är nödvändig för en välgrundad analys. Till exempel vore det alltför 

omfattande att redogöra för all reglering som finns gällande patientjournaler i den här 

uppsatsen. Nästintill all reglering som presenteras i uppsatsen är tillämplig på patientjournaler 

i såväl pappersform som elektronisk form. Uppsatsen kommer emellertid endast att fokusera på 

elektroniska journaler. Eftersom uppsatsens fokus är 4:1 PDL kommer delen om de lege ferenda 

av den inre sekretessen endast att beröra 4:1 PDL.  

1.3. Metod och material 

Metoden som används i denna uppsats är den rättsvetenskapliga metoden. Anledningen till att 

den rättsvetenskapliga metoden används är att uppsatsen syftar till att hitta och definiera de 

problem som kan finnas inom det valda rättsområdet, samt bearbeta problemen ur ett juridiskt 

perspektiv.10 För att uppfylla delsyftena i den här uppsatsen, att undersöka de lege lata och de 

lege ferenda, tolkas och analyseras flera olika material. Materialet utgörs av de traditionella 

rättskällorna lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.11 

                                                             
9 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
10 Sandgren, s. 39. 
11 Sandgren, s. 37. 
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Uppsatsens första delsyfte är att undersöka vad gällande rätt är för den inre sekretessen. 

Eftersom uppsatsen är rättsutredande är den främsta källan lagtext. För att undersöka en regels 

innehåll är lagtext den viktigaste källan medan förarbeten oftast anses vara det främsta 

hjälpmedlet för att tolka lagtexten.12 

Förutom lagtext och förarbeten utgör rättspraxis en rättskälla i uppsatsen. Rättspraxis i denna 

uppsats består främst av domar från underrätterna.13 Observeras bör att underrätter har inte 

samma prejudikatbildande funktion som Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen.14 Även om hovrätterna inte är en prejudikatinstans så har deras domar 

en styrande effekt, särskilt i förhållande till tingsrätterna.15 Gällande domar från underrätterna 

kan därmed uttalas att de skildrar beslut som endast gäller det enskilda fallet, vilket också blir 

deras funktion i denna uppsats. Även rättspraxis från Europadomstolen används som material i 

uppsatsen. Europadomstolens domar är formellt sett, precis som de svenska underrätternas 

domar, endast bindande i det enskilda fallet. I praktiken har domarna dock oftast kommit att få 

ett påtagligt prejudikatvärde, vilket lett till att Europadomstolen blivit en central del i 

utvecklandet av EU-rätten.16 Annan praxis som används i uppsatsen är myndighetsbeslut från 

Datainspektionen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). 

Doktrinen som används som källa i uppsatsen består av avhandlingar och artiklar. I huvudsak 

är det svensk doktrin som används, eftersom det är svensk rätt som uppsatsen behandlar. 

Utländsk doktrin används dock till avsnittet om den Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR). 

1.4. Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra delar; introduktion, de lege lata, de lege ferenda och slutsats. 

Uppsatsen första och andra kapitel utgör introduktionen till uppsatsen. Det första kapitlet ger 

en inledning till uppsatsens ämne och redogör för syfte, avgränsningar, metod och material samt 

disposition. Det andra kapitlet tar upp grundläggande fakta om PDL och den elektroniska 

patientjournalen. 

Andra delen behandlar uppsatsens delar om de lege lata. Delen består av tre kapitel och redogör 

för och analyserar bestämmelsen i 4:1 PDL som innehåller regeln om inre sekretess. 

Bestämmelsen redogörs för och analyseras i tredje kapitlet utifrån lagtexten, förarbetena, 

rättspraxis och doktrin samt analyseras utifrån rättstillämparens tolkning och tillämpning av 

regeln. I fjärde och femte kapitlet redogörs för de bestämmelser som kompletterar 4:1 PDL i 

regleringen av den inre sekretessen respektive det ansvar som kan uppkomma för hälso- och 

sjukvårdspersonalen om 4:1 PDL inte efterföljs. 

                                                             
12 Strömholm, s. 334 och 358. 
13 Rättsfallen har hittats genom sökningar i rättsdatabaserna Zeteo, Karnov och JP infonet. Vissa rättsfall har 

hittats genom referenser i andra källor. I skrivande stund har, enligt en sökning på 

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp, Högsta domstolen endast tagit upp ett mål som rör 

dataintrång. Fallet, NJA 2014 s 221, gällde en polisman som gjort en sökning på sig själv i polisens IT-system. 

Tycks därmed inte finnas något prejudikat gällande hälso- och sjukvårdspersonal som begått dataintrång i en 

patientjournal.  
14 Strömholm, s. 385 och Bernitz, s. 133 
15 Bernitz, s. 136. 
16 Bernitz, s. 70. 

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
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Den tredje delen av uppsatsen tar upp delsyftet om hur gällande rätt, 4:1 PDL, borde vara 

utformad. Delen om de lege ferenda behandlas utifrån ett integritetsperspektiv och består av ett 

kapitel. Före diskussionen om en eventuell förändring redogörs för viss annan lagstiftning som 

bör tas i beaktande, liksom ett tidigare försök att förändra 4:1 PDL samt begreppet integritet.  

Sista och fjärde delen av uppsatsen utgörs av slutsatsen. Det är i denna del som uppsatsens 

tidigare delar sammanställs och det mesta av analysen förs. Med andra ord görs en 

sammanställning av de problem som finns regleringen av den inre sekretessen. Även om en del 

analys förs genomgående också i den andra och tredje delen av uppsatsen. Slutsatsens mål är 

redogöra för och analysera regleringen gällande hälso- och sjukvårdspersonals rätt att ta del av 

elektroniska patientjournaler. 
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2. Att känna till i förhand om PDL och patientjournalen 

2.1. PDL 

När elektroniska patientjournaler förs handlar det om automatiserad behandling av 

personuppgifter.17 Inom svensk lagstiftning är det personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) som 

reglerar all automatiserad behandling av personuppgifter.18 Syftet med PUL är att skydda 

individers personliga integritet från att kränkas vid behandling av personuppgifter.19 Dock är 

PUL subsidiär.20 Att en lag är subsidiär innebär att om det finns bestämmelser i en annan 

lag/författning som skiljer sig från lagen i fråga så gäller den andra lagen/författningens 

bestämmelser i första hand. Den subsidiära lagen kommer alltså i andra hand.21 Att PUL är 

subsidiär innebär att PDL gäller istället för PUL vid behandling av automatiserade 

personuppgifter inom hälso- och sjukvården. PDL utgör således ett komplement till PUL på 

hälso- och sjukvårdens område.22 Inom hälso- och sjukvården är det således PDL som i första 

hand reglerar informationshantering av personuppgifter. 

PDL trädde i kraft den 1 juli 2008 och ersatte patientjournallagen och lagen om vårdregister.23 

Lagstiftarens centrala utgångspunkt i framtagandet av PDL var att skapa en reglering som 

möjliggjorde ökad patientsäkerhet och ett starkt integritetsskydd för patienten.24 Enligt 1:2 PDL 

är lagens syfte säkerställa att hälso- och sjukvårdens informationshantering är organiserad så 

att den tillgodoser patientsäkerhet, god kvalitet och främjar kostnadseffektivitet. Vidare anges 

i 1:2 PDL att lagens syfte också är att se till att personuppgifter utformas och behandlas på ett 

sätt som respekterar patienters, och övriga registrerades, integritet samt se till att de 

dokumenterade personuppgifterna hanteras och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 

dem.  

PDL är tillämplig för personuppgiftsbehandling inom all individinriktad patientverksamhet som 

inkluderar vård, behandling eller undersökning. Lagens tillämpningsområde har inte blivit 

begränsad till särskilda databaser och liknande utan omfattar all helt eller delvis automatiserad 

behandling av personuppgifter samt manuell behandling av personuppgifter som ingår eller ska 

ingå i en strukturerad samling som det går att göra sökningar eller sammanställningar från enligt 

särskilda kriterier.25 PDL innehåller också bestämmelser om skyldigheten att föra patientjournal 

och om dokumentation med mera i patientjournalen.26 PDL är tillämplig på såväl offentlig som 

privat hälso- och sjukvård gällande vårdgivares27 behandling av personuppgifter inom hälso- 

och sjukvården.28  

                                                             
17 Landelius, s. 311. 
18 1:5 PUL. 
19 1:1 PUL. 
20 1:2 PUL. 
21 Landelius, s. 311. Se även Melin, s. 388. 
22 1:1 och 4 PDL. Se vidare Landelius, s. 311.  
23 Patientjournallagen innehöll bestämmelser om patientjournalföring och bestämmelser till skydd för patientens 

integritet. Patientjournallagen var teknikneutral. Istället var det lagen om vårdregister som innehöll all reglering 

för elektronisk journalföring. Se prop. 2007/08:126, s 1 och Landelius, s. 311.  
24 Prop. 2007/08:126, s. 1.  
25 Prop. 2007/08:126, s. 48-49. 
26 1:1 PDL. Prop. 2007/08:126, s. 48 och 51-52. 
27 Vem som avses med vårdgivare i PDL regleras av 1:3 PDL. 
28 1:1 PDL. 
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För att personuppgifter ska kunna behandlas med stöd av PDL krävs inte alltid individens 

samtycke, viss behandling kan ske utan samtycke.29 Vid behandling av personuppgifter i 

enlighet med PDL blir istället ändamålet med behandlingen det som aktualiseras.30 2:4-5 PDL 

reglerar för vilka ändamål personuppgiftsbehandling får ske med stöd av PDL. 

Ändamålsbestämmelserna i PDL reglerar vad vårdgivare får göra med personuppgifterna och 

är tänkt att utgöra en yttersta ram för när vårdgivare får samla in och fortsättningsvis behandla 

personuppgifter med stöd av PDL och PUL.31 Enligt ändamålsbestämmelserna i 2:4-5 PDL får 

därmed vårdgivare samla in och behandla personuppgifter för att till exempel kunna föra 

patientjournaler, kvalitetssäkra hälso- och sjukvården  samt kunna sköta det administrativa som 

att planera antalet vårdplatsen och följa upp verksamheten.32 

2.2. Den elektroniska patientjournalen 

Att föra patientjournal är en skyldighet som föreligger inom hälso- och sjukvården.33 Eftersom 

det är en skyldighet att föra patientjournal innebär det att det inte behövs något samtycke från 

patienten. Vilka inom hälso- och sjukvården det är som ska föra patientjournal framgår av 3:3 

PDL. Det ska enligt 3:1 PDL föras en enskild patientjournal för varje patient. En patientjournal 

består av en eller flera journalhandlingar om en och samma patient.34 En journalhandling är 

enligt PDL följande; 

”Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat 

sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller inkommer i 

samband vården av patienten och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd 

eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade åtgärder.”35 

Sedan elektronisk journalföring blivit aktuellt och införandet av PDL finns nu möjlighet att föra 

patientjournaler gemensamt mellan olika vårdenheter. Sammanhållen journalföring, som 

regleras i 6 kap. PDL, ansågs ha en stor nyttopotential. Lagstiftaren anförde att både patienten, 

vårdgivaren och samhället skulle tjäna på sammanhållen journalföring. För patienten torde 

patientsäkerheten öka genom att behandlande hälso- och sjukvårdspersonal kan ta del av all 

information som finns journalförd oavsett var patienten tidigare behandlats. Vårdgivaren skulle 

avlastas administrativt genom sammanhållen journalföring och samhället få fördel av ha en ny 

bas för information till forskning och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården.36 

Sammanhållen journalföring begränsas dock genom att patienten måste ge sitt samtycke till att 

dennes patientjournal görs tillgänglig för andra vårdgivare.37 

3:5-6 PDL reglerar vilken information om patienten som får/ska föras in och sparas i 

patientjournalen. I 3:5 PDL statueras det att en patientjournal endast får innehålla de uppgifter 

som behövs för ändamålsbestämmelserna i 2:4 punkt 1 och 2 PDL. Det vill säga de uppgifter 

som behövs för att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. PDL och upprätta annan 

                                                             
29 2:2-3 PDL. 
30 Landelius, s. 315. 
31 Prop. 2007/08:126, s. 56. 
32 Prop. 2007/08:126, s. 57-61. 
33 3:1 PDL. 
34 1:3 PDL. Se också tidigare avsnitt 1.1 Elektronisk åtkomst och den inre sekretessen. 
35 1:3 PDL. 
36 Prop. 2007/08:126, s. 84-85 och 88. 
37 6:2 PDL. 
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dokumentation som behövs i och för vården av patienter samt utföra administration som rör 

patienter och syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda 

fall.38 Medan 3:5 PDL reglerar vad patientjournalen får innehålla så reglerar 3:6 PDL vad 

patientjournalen ska innehålla. I grunden är uppgifterna som ska finnas med i patientjournalen 

de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Exempel på sådana uppgifter 

är patientens identitet, bakgrunden till vården och ställd diagnos, dock kan de endast 

dokumenteras i den utsträckning som de finns tillgängliga.39 

Enligt 3:2 PDL finns det flera syften med patientjournalen. Bland patientjournalens syften ingår 

bland annat att den ska vara en informations källa för patienten och för uppföljning och 

utveckling av verksamheten.40 Patientjournalen ska dock i första hand syfta till att bidra till en 

god och säker vård av patienten enligt 3:2 PDL. I förarbetena uttrycker lagstiftaren följande om 

patientjournalens grundläggande syfte; 

”Patientjournalföringen är av fundamental betydelse för vård- och behandlingsarbetet inom 

hälso- och sjukvården. Dokumentation av olika åtgärder kan vara helt avgörande för 

patientsäkerheten. Om vårdgivare kan ha elektronisk åtkomst till varandras journaler får 

dokumentationen rimligen ännu större betydelse än idag.”41 

Vad citatet innebär är att patientjournalen i första hand är till för hälso- och sjukvårdspersonalen 

så att de kan ge en god och säker vård till patienten vilket är vad patientsäkerheten handlar om. 

Med andra ord är patientjournalens primära syfte att vara ett arbetsinstrument42 för hälso- och 

sjukvårdspersonalen för att de ska kunna ta del av den information de behöver för att arbeta 

patientsäkert. 

  

                                                             
38 2:4 punkt 1 och 2 PDL. 
39 3:6 PDL. 
40 3:2 PDL. 
41 Prop. 2007/08:126, s. 89. 
42 Arbetsinstrument är ordet som lagstiftaren valt att använda för att beskriva patientjournalens funktion 

gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen. Se prop. 2007/08:126, s. 89. 
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DE LEGE LATA 

3. Den inre sekretessens kärna 

3.1. Hälso- och sjukvårdspersonalens rätt att ta del av patientjournalen 

Uppsatsens första delsyfte är att redogöra för och analysera gällande rätt för när hälso- och 

sjukvårdspersonalen har rätt att ta del av patientjournalen. Patientjournalens primära syfte är att 

vara ett arbetsinstrument för hälso- och sjukvårdspersonalen.43 Personalen kan använda sitt 

arbetsinstrument med stöd av en bestämmelse som ger dem rätt att ta del av en patientjournal.  

Det är regeln om inre sekretess i 4:1 PDL som reglerar när hälso- och sjukvårdspersonal får ta 

del av en patientjournal. Med andra ord är det den regeln som anger rekvisiten för när det är 

tillåtet för personalen att använda den elektroniska åtkomsten. Begreppet inre sekretess saknar, 

som redan nämnts, en legaldefinition. För att göra uppsatsens framställning framöver så tydlig 

som möjligt kommer, som också redan nämnts, med inre sekretess att avses regleringen om när 

hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av patientjournaler och då främst 4:1 PDL.44 I detta 

kapitel kommer det att redogöras för hur regeln om inre sekretess i 4:1 PDL är utformad och 

konstruerad utifrån lagtext och förarbetena. Det kommer även att redogöras för hur 

rättstillämparen kan tolka och tillämpa regeln.  

3.2. Reglering före PDL 

Före ikraftträdandet av 4:1 PDL reglerades den inre sekretessen i 7 § första stycket i 

patientjournallagen (1985:562) och 8 §  lag (1998:544) om vårdregister.45 Den numera 

upphävda bestämmelsen 7 § första stycket patientjournallagen hade lydelsen att varje 

journalhandling ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den.46 I den 

tidigare gällande 8 § lagen om vårdregister reglerades vilka som kunde ha direktåtkomst till 

uppgifter i ett vårdregister samt att åtkomsten endast fick användas för att ta del av de uppgifter 

som behövs för arbetets utförande. Bestämmelsen i patientjournallagen innebar att vem som 

helst inom en vårdgivares verksamhet inte kunde få tillgång till patientjournalen. Innebörden 

av bestämmelsen i lagen om vårdregister var att även om en personal hos en vårdgivare hade 

åtkomst så skulle åtkomsten begränsas till vad som var nödvändigt.  

I förarbetena till 7 § första stycket patientjournallagen beskrivs paragrafens 

tillämpningsområde. Till exempel ska paragrafen enligt lagstiftaren inte omfatta någon utanför 

den personalkrets som vårdar patienten. Vidare framhålls i förarbetena att det är absolut 

förbjudet att läsa en patientjournal av nyfikenhet.47 Av förarbetena till 8 § lagen om vårdregister 

framgår det att paragrafen är avsedd att motsvara innehållet i 7 § patientjournallagen, att 

obehöriga inte ska få tillgång till patientjournaler. Förarbetena till 8 § lagen om vårdregister 

presenterar även exempel på hur åtkomsten ska fördelas och vad en bedömning, om hur stor 

åtkomst någon ska ha, ska grunda sig på.48 

                                                             
43 Se avsnitt 2.2. Den elektroniska patientjournalen. 
44 Se avsnitt 1.1. Elektronisk åtkomst och den inre sekretessen. 
45 De två lagar som PDL ersatte. Se avsnitt 2.1. PDL. 
46 Samma ordalydelse finns idag med i 1:2 PDL. 
47 Prop. 1984/85:189, s. 43. 
48 Prop. 1997/98:108, s. 99. 
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Sedan år 2008 finns regeln om inre sekretess i 4:1 PDL. 49 I sitt förslag gällande 4:1 PDL 

menade regeringen att på grund av utvecklingen som sker, mot ett elektroniskt 

patientjournalsystem med bred tillgänglighet, behövs det en blandning av preventiva och 

reaktiva åtgärder för att patientuppgifter inte ska hanteras på ett oacceptabelt sätt.50 Således 

syftar den nya regleringen (PDL) till att reglera de risker som kan uppkomma med den ökade 

tillgängligheten samtidigt som patienternas förtroende för sjukvårdens informationshantering 

behålls.51 Gällande den nya lagstiftningens förhållande till den dåvarande lagstiftningen52 

uttryckte regeringen följande; 

”När det gäller frågan hur man i patientdatalagen bör reglera hanteringen av och 

tillgängligheten till journaler […] kan man konstatera att redan de nuvarande 

bestämmelserna i 7 § första stycket patientjournallagen och 8 § vårdregisterlagen 

egentligen uttrycker det man vill uppnå, nämligen att obehöriga inte får tillgång till den 

integritetskänsliga informationen och att en anställd inte ska ges åtkomst till elektroniska 

journaler m.m. i vidare omfattning än vad han eller hon behöver för sitt arbete.”53 

Under framtagandet av PDL låg fokus på att de nya bestämmelserna skulle vara tydligare. Detta 

eftersom det lagstiftaren ville uttrycka med PDL redan fanns uttryckt i patientjournallagen och 

lagen om vårdregister.54 Frågan nu är om 4:1 PDL verkligen är ett förtydligande av den inre 

sekretessen?  

3.3. Konstruktionen av regeln om inre sekretess i 4:1 PDL 

”Inre sekretess 

1 § Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av 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.”55 

4:1 PDL är en sammansättning av de tidigare bestämmelserna i 7 § första stycket 

patientjournallagen och 8 § vårdregisterlagen.56 Dagens bestämmelse i 4:1 PDL har därmed 

också samma andemening som de tidigare gällande bestämmelserna.57 Lydelsen av 4:1 PDL 

innebär att vem som helst inte får ta del av patientjournalen och att rätten att ta del endast får 

användas när personalen behöver informationen för sitt arbete.58 I förarbetena beskrivs dagens 

lydelse av regeln om inre sekretess som en utvidgning och ett förtydligande av den tidigare 

regleringen i 7 § första stycket patientjournallagen. Utvidgande genom att 4:1 PDL omfattar 

alla dokumenterade personuppgifter om patienter och förtydligande genom att lagrummet lyder 

endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna 

för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.59 

                                                             
49 Den 1 juli år 2008 trädde PDL i kraft och samtidigt upphävdes patientjournallagen och lagen om vårdregister. 
50 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
51 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
52 7 § patientjournallagen och 8 § lagen om vårdregister. 
53 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
54 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
55 4:1 PDL. 
56 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
57 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
58 Se ovan i avsnitt 3.2. Reglering före PDL. 
59 Prop. 2007/08:126, s. 143. 
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Lagrummet 4:1 PDL innehåller tre rekvisit för att det ska vara tillämpligt; 

1. arbetar hos en vårdgivare 

2. deltar i vården av patienten, eller 

3. av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. 

Observeras bör att samtliga tre rekvisit inte måste vara uppfyllda samtidigt. Det första rekvisitet, 

arbetar hos en vårdgivare, måste alltid föreligga. Vad gäller de andra två däremot så finns det 

ett eller i lagtexten mellan de två. Detta innebär att för att 4:1 PDL ska vara tillämplig så måste 

hälso- och sjukvårdspersonalen vara anställd hos en vårdgivare och använda/behöva 

patientuppgifterna för någon av orsakerna som finns i de andra och tredje rekvisiten. 

3.3.1. Rekvisitet arbetar hos en vårdgivare 

Det första, och enda rekvisit som alltid måste föreligga, kan vid en första granskning tyckas 

vara enkelt och tydligt att tolka och tillämpa. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vara anställd 

hos en vårdgivare.60 Vid närmare eftertanke om vilka som faktiskt är anställda hos en 

vårdgivare61 blir det dock tydligt att långt ifrån alla som är anställda hos en vårdgivare bör ha 

tillgång till patientjournaler. Förutom legitimerade sjuksköterskor och läkare har troligtvis de 

flesta vårdgivare även anställda som är städpersonal, sekreterare och annan administrativ 

personal samt kanske till och med säkerhetsvakter och cafeteriapersonal. I förarbetena påpekas 

det också av lagstiftaren att regeln i 4:1 PDL har en generell räckvidd och därmed inkluderar 

all personal hos en vårdgivare oavsett dennes uppdrag och anledning att behöva uppgifterna.62 

Frågan är om samtliga yrkeskategorier hos en vårdgivare har rätt att ta del av patientjournaler 

enligt 4:1 PDL. Givetvis sätter de andra två förutsättningarna stopp för att vissa yrkeskategorier 

ska kunna tillämpa 4:1 PDL, genom att de yrkena inte deltar i vården eller av annat skäl behöver 

uppgifter som finns i patientjournalerna för att kunna utföra sitt uppdrag hos vårdgivaren. Trots 

detta bör det anmärkas på att lagstiftaren i förarbetena till PDL är tyst om vilka som egentligen 

avses med förutsättningen arbetar hos en vårdgivare i 4:1 PDL.63 Till exempel kan det 

ifrågasättas om en student som gör praktik hos en vårdgivare kan anses falla in under rekvisitet. 

Även om lagrummet 4:1 PDL och förarbetena till PDL inte uttalar något om vilka som ska 

omfattas av det första rekvisitet så blir ändå omfattning av det ytterligare begränsad av 4:2 PDL. 

Rättsregeln i 4:2 PDL begränsar, genom att reglera hur behörigheten till elektronisk åtkomst 

ska tilldelas, vilken personal det är som kan tillämpa 4:1 PDL eftersom hälso- och 

sjukvårdspersonal behöver behörighet för att ens få åtkomst till elektroniska patientjournaler.64 

3.3.2. Rekvisiten deltar i vården av patienten och av annat skäl behöver uppgifterna för sitt 

arbete inom hälso- och sjukvården 

Rekvisiten deltar i vården av patienten och av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete 

inom hälso- och sjukvården är de två rekvisit som är antingen eller. Med andra ord behöver inte 

båda föreligga för att regeln om inre sekretess ska vara tillämplig. De är också de rekvisit som 

                                                             
60 4:1 PDL. 
61 Angående definition av vårdgivare se 1:3 PDL. 
62 Prop. 2007/08:126, s. 238. 
63 Prop. 2007/08:126. 
64 Se närmare om samspelet mellan 4:1 och 2 PDL i avsnitt 4.2. Elektronisk åtkomst genom behörighet – 4:2 

PDL. 
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ska göra 4:1 PDL förtydligande i sin lydelse jämfört med den tidigare gällande regeln om inre 

sekretess i 7 § patientjournallagen.65 Trots detta råder det fortfarande många frågetecken66 om 

vad som faller in under rekvisiten och återigen är lagstiftaren i förarbetena till PDL till stor del 

tyst.67 

Vad gäller det första alternativa rekvisitet, deltar i vården av patienten, ger förarbetena viss 

vägledning om vad som menas med vården. I förarbetena uttalas att med begreppet vård 

omfattas både behandling och undersökning.68 Dock nämns inte något i förarbetena om när 

vården börjar eller slutar.69 I ett mål som togs upp i en tingsrätt uttrycks i domskälen att den 

åtalade hälso- och sjukvårdspersonalens vårdrelation med en av målsägande upphörde när 

målsägande listade sig på en annan vårdcentral.70 Huruvida tingsrätten menade att den åtalade 

därmed deltog i vården av patienten fram tills bytet av vårdcentral framgår dock inte av 

sammanhanget. I ett annat rättsfall fann en tingsrätt att en vårdrelation inte kunde anses ha 

upphört 2-3 dagar efter senaste kontakt men att efter mer än 14 dagar så skulle vårdrelationen 

anses ha upphört.71 

I doktrinen har frågan om när vården börjar och slutar egentligen inte diskuterats.72 Till exempel 

kan hälso- och sjukvårdspersonalen anses delta i vården om personalen går in i en patients 

journal tre månader efter att den undersökt och behandlat patienten med avsikten att se hur det 

gått för patienten? Eller om en personal blir rådfrågad av en annan personal om en patient, deltar 

då den rådfrågade personalen i vården av patienten på ett sådant sätt att den omfattas av 4:1 

PDL? 

Liknande frågeställningar kan användas på det andra rekvisitet, av annat skäl behöver 

uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Vad menas egentligen med annat skäl? 

Kan en rådfrågad personal få ta del av patientjournaler med stöd av denna förutsättning om 

personalen inte kan anses delta i vården? Kan annat skäl vara nyfikenhet? Sett till förarbetena 

till den tidigare gällande 7 § patientjournallagen är svaret nej, eftersom det i förarbetena 

uttryckligen uttalas att nyfikenhet inte är ett skäl för att få ta del av en patientjournal.73 I 

förarbetena till PDL är lagstiftaren återigen tyst om vad som avses med det tredje rekvisitet i 

4:1 PDL. Dock hänvisas det upprepade gånger till de tidigare förarbetena till 

patientjournallagen och lagen om vårdregister, som redan nämnts, och även specifikt till just 

                                                             
65 Se ovan i avsnitt 3.3. Konstruktionen av regeln om inre sekretess i 4:1 PDL.  
66 Se närmare om rättstillämparens svårigheter att tolka och tillämpa 4:1 PDL i avsnitt 3.4. Tolkning och 

tillämpning av 4:1 PDL.  
67 Prop. 2007/08:126. 
68 Förarbetena hänvisar i samband med uttalandet till 1 § HSL som förklarar vad som avses med hälso- och 

sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Lagstiftaren tycks därmed göra en parallell mellan PDL och hälso- 

och sjukvårdslagen. Se prop. 2007/08:126, s. 238. 
69 Se prop. 2007/08:126. 
70 Se Malmö tingsrätts dom i mål nr B 312-11, 2013-05-02, s. 4. Målet överklagades till hovrätten som fastslog 

tingsrättens dom utan några ändringar. Se Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 1532-13, 2014-

03-11. 
71 Se Varbergs tingsrätts dom i mål nr B 2574-13, 2014-04-24, s. 13. Domen från Varbergs tingsrätt 

överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som fastslog tingsrättens dom utan ändringar. Se Hovrätten för 

Västra Sveriges dom i mål nr 3027-14, 2015-06-30. 
72 Se Sandén och Landelius. 
73 Prop. 1984/85:189, s. 43.  



  

17 
 

delen om nyfikenhet.74 Dock framgår det inte någonstans i förarbetena till 4:1 PDL att det är 

lagstiftarens avsikt att de äldre förarbetena75 ska fortsätta att tillämpas på 4:1 PDL.76 Vidare 

hänvisar lagstiftaren till ett rättsfall från en hovrätt, det så kallade Blommanfallet.77 I rättsfallet 

fann både tingsrätt och hovrätt att det gick emot den inre sekretessen att ta del av en 

patientjournal för att finna exempel på lämpliga formuleringar i journaler.78 Dock bör det 

observeras att gällande rätt i Blommanfallet var patientjournallagen då händelsen skedde före 

år 2008. Huruvida lagstiftaren avser att hänsyn ska tas till tidigare rättspraxis i tillämpningen 

av 4:1 PDL framgår inte heller av förarbetena.79 

3.3.3. Formuleringen av lagtexten i 4:1 PDL 

Sammanfattat kan det uttalas om rekvisiten i 4:1 PDL att de är allmänt hållna i lagtexten och 

att förarbetena ger ytterst lite vägledning. Det kan även ifrågasättas om det verkligen har blivit 

något förtydligande av den inre sekretessen i och med 4:1 PDL. Att lydelsen av 4:1 PDL är 

allmänt hållen kan leda till problem när rättstillämparen ska tolka och tillämpa rättsregeln samt 

göra att rättssäkerheten försvagas.80 I förarbeten till PDL och i anknytningen till den inre 

sekretess-regeln i 4:1 PDL har lagstiftaren uttryckt följande angående lagtextens allmänna 

hållning; 

” Patientdatalagen ska emellertid tillämpas av hela det spektrum av olika slags 

verksamheter som bedrivs av små och stora vårdgivare och som täcks in i begreppet hälso- 

och sjukvård. […] Det är därför knappast möjligt att i lagen formulera alla de krav som bör 

ställas på olika slags verksamheter. Det finns också en risk för att detaljerade bestämmelser 

i lag visar sig olämpliga på sikt på grund av t.ex. en strukturell eller teknisk utveckling 

inom områden som inte nu kan överblickas.”81 

Lagstiftaren har således medvetet valt att ha en generell lagstiftning, trots möjligheten till 

tolkningsproblem, och hävdar på grund av områdets komplexitet att ansvaret för att ordna med 

bestämmelser som kan hindra onödiga intrång ska ligga på en lägre nivå, det vill säga statliga 

myndigheter.82 Därmed flyttade regeringen över ansvaret till olika myndigheter i Sverige då de 

ansågs ha större möjlighet till att anpassa kraven utefter de aktuella behov och förutsättningar 

som finns.83 Även om Socialstyrelsen och Datainspektionen har befogenheten så bör det 

observeras att det inte har skapats någon föreskrift som reglerar hur rekvisiten i 4:1 PDL ska 

tolkas.84 Om det är ansvarsfullt eller effektivt att flytta över ansvaret på lägre nivåer kan 

                                                             
74 Prop. 2007/08:126, s. 142.  
75 Här avses förarbetena till patientjournallagen och vårdregisterlagen, då det är de två förarbetena som prop. 

2007/08:126 hänvisar till i samband med redogörelsen för den inre sekretessen. Se prop. 2007/08:126, kapitel 11 

Inre sekretess. 
76 Prop. 2007/08:126. 
77 Prop. 2007/08:126, s. 143. 
78 RH 2002:36. 
79 Prop. 2007/08:126. 
80 Se närmare under avsnitt 3.4. Tolkning och tillämpning av 4:1 PDL. 
81 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
82 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
83 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
84 Befogenheten regleras i 2-5 §§ patientdataförordningen (2008:360). Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 

2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården är föreskriften som tagits fram av 

Socialstyrelsen i samråd med Datainspektionen gällande hantering av patientjournalen.  
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diskuteras ur flera olika perspektiv. Kvarstår gör däremot det faktum att den källa som är primär 

inom juridiken, lagtexten, är allmänt hållen i det här fallet. 

Lagstiftarens avsikt med 4:1 PDL och regleringen om den inre sekretessen tycks vara att 

upprätthålla ett gott integritetsskydd samt bevara allmänhetens förtroende för hur hälso- och 

sjukvården hanterar information om patienterna.85 I förarbetena till 4:1 PDL hänvisar 

lagstiftaren upprepade gånger till uttalanden i förarbetena till de tidigare gällande 

bestämmelserna, 7 § patientjournallagen och 8 § lagen om vårdregister, om inre sekretess.86 

Uttalandena ifråga handlar om att rätten att ta del av patientuppgifter ska vara begränsad med 

hänsyn till patienternas integritet.87 Hur begränsande 4:1 PDL ska vara med hänsyn till 

patienternas integritet framgår dock inte av förarbetena. Inte heller framgår det om lagrummet 

ska tolkas extensivt eller restriktivt.88  

Beträffande den begränsande omfattningen av 4:1 PDL och tolkning av bestämmelsen är även 

doktrin tyst.89 En teori, enligt mig, är att 4:1 PDL ska tolkas restriktivt. Att en restriktiv tolkning 

är avsedd går att argumentera för med hänvisning till flera olika faktorer. Till att börja med kan 

det argumenteras för att lydelsen av regeln om den inre sekretessen pekar på att regeln ska 

tolkas restriktivt. Detta på grund av att regeln uttalar att personalen endast får ta del av 

patientjournaler om denne uppfyller en av två skilda förutsättningar. Ordet endast tyder ju på 

att lagstiftaren vill utesluta alla andra möjliga situationer än de som rekvisiten skapar. Dessutom 

presenteras det i förarbetena till PDL flera gånger om hänvisningar till de tidigare förarbetena90 

som förespråkar att personalens rätt att ta del av patientjournaler ska begränsas. Därmed finns 

det enligt 4:1 PDL inga andra situationer som gör det lovligt att ta del av en patientjournal. 

Även om det råder oklarhet kring hur 4:1 PDL ska tolkas är det tydligt att den inre sekretessen 

ska fungera som ett integritetsskydd för patienterna gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Vad kan då konsekvenserna bli av att lagtexten är allmänt hållen och förarbetena i stor 

utsträckning inte ger någon vägledning? Lagstiftarens avsikt med 4:1 PDL, är som redan 

nämnts91, att patienten ska ha ett integritetsskydd gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen och 

att personalen således ska veta hur de hanterar patientjournalen på ett korrekt sätt.92 Lagtext 

som är vag torde också vara svår att tolka. Svårigheter att tolka lagtext leder i sin tur till 

svårigheter att tillämpa rättsregeln. Att en rättsregel är svår att tolka och tillämpa innebär 

troligtvis att avsikterna med regeln inte uppfylls. Hur kan patienterna få ett fullgott 

integritetsskydd om rättsregeln är så pass svår att tolka att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

vet hur de ska hantera patientjournalen på ett acceptabelt sätt? 

 

                                                             
85 Prop. 2007/08:126, s. 141. 
86 Prop. 1984/85:189 och prop. 1997/98:108. 
87 Prop. 2007/08:126, s. 142. 
88 Prop. 2007/08:126. 
89 Gäller den doktrin som använts och lästs i detta arbete, se Sandén, s 98-100 och Landelius, s 321-322. Dock 

ska påpekas att det inte tycks finnas mycket doktrin på området. 
90 Förarbetena till patientjournallagen och lagen om vårdregister. Prop. 1984/85:189 respektive prop. 

1997/98:108 
91 Se avsnitt 1.1. Elektronisk åtkomst och den inre sekretessen. 
92 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
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3.4. Tolkning och tillämpning av 4:1 PDL 

Ut av lagtexten, förarbeten och doktrin, se ovan, går det inte att finna mycket om hur 4:1 PDL 

egentligen ska tolkas och tillämpas.93 Lagtextens allmänna hållning och de många frågor som 

uppkommer gällande förutsättningar i 4:1 PDL skapar en ostabil grund och sannolikt även 

osäkerhet för rättstillämparen i dennes tolkning och tillämpning av den inre sekretessen. Stöd 

för att det råder en osäkerhet går att finna i rättsfall från underrätter, beslut från myndigheter, 

artiklar och uttalanden som alla visar på att rättstillämparen inte är säker på hur 4:1 PDL ska 

tolkas och tillämpas. Detta oavsett om rättstillämparen är hälso- och sjukvårdspersonalen, här 

räknas även vårdgivaren in, eller domstolarna.  

3.4.1. Rättstillämparen: hälso- och sjukvårdspersonalen  

En grupp som ska tolka och tillämpa regeln om inre sekretess i 4:1 PDL är hälso- och 

sjukvårdspersonalen, eftersom regeln styr deras handlande. Av flera hälso- och 

sjukvårdspersonals yrkande i dataintrångsfall94 kan det göras tydligt att det råder förvirring 

gällande rättsläget. I minst ett rättsfall har den åtalad hälso- och sjukvårdspersonalen hävdat 

rättsvillfarelse, det vill säga att denne inte känt till gällande rätt.95 Även hälso- och 

sjukvårdsperonsal som varit åtalad för dataintrång men som inte hävdat straffvillfarelse har i 

sina yttranden uttalat att reglerna för när personalen får ta del av patientjournaler inte varit 

allmänt kända eller helt tydliga och att personalen ifråga därför agerat felaktigt.96 

År 2013 gjordes en undersökning av Läkartidningen där ansvariga tjänstemän från samtliga 

landsting fick besvara en enkät med frågor om hur de tolkar 4:1 PDL i olika situationer. 

Tjänstemännen som enkäten vände sig till var ansvariga för patientsäkerhet- och/eller 

integritetsfrågor. Syftet med enkäten var undersöka om det fanns någon gemensam syn hos 

landstingen om hur 4:1 PDL skulle tolkas i ett antal vanligt förekommande situationer inom 

hälso- och sjukvården. Resultatet av enkäten, som besvarades av 14 landsting, visade på att 

tolkningen av 4:1 PDL i vissa situationer gick isär. Till exempel på frågan om en läkare får gå 

in i en patientjournal i efterhand för att se hur behandlingen gått (fråga 5 i enkäten) ansåg vissa 

landsting att det inte var tillåtet för att vårdrelationen då fick anses ha upphört enligt 4:1 PDL 

medan andra landsting ansåg att det var tillåtet. Landstingen ansåg att det var tillåtet hävdade 

antingen att vårdrelationen inte upphört ännu eller att det var ett led i kvalitetsuppföljningen.97 

Utifrån åberopanden av tilltalad hälso- och sjukvårdspersonal som stått åtalad för dataintrång 

har det blivit tydligt att flera landsting och större sjukhus (vårdgivare) har upprättat styrande 

dokument med interna riktlinjer för åtkomst till patientjournalerna. Hälso- och 

                                                             
93 Se tidigare i avsnitt 3.3. Konstruktionen av regeln om inre sekretess i 4:1 PDL. 
94 Dataintrång är den straffrättsliga bestämmelse som hälso- och sjukvårdspersonal kan hållas personligt ansvarig 
för om de bryter den inre sekretessen. Se närmare under avsnitt 5.3. Straffrättsligt ansvar. 
95 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 6045-12, 2012-10-25, s. 3. Se också Varbergs tingsrätts dom i mål nr 

B 2574-13, s. 15, där tingsrätten uttalar att tilltalad inte kan gå fri på grund av straffrättsvillfarelse, även om 

något sådant yrkande inte tycks ha gjorts av den tilltalade. Givetvis måste det hållas i åtanke att all den åtalade 

hälso- och sjukvårdspersonalen som yrkat rättsvillfarelse eventuellt inte varit förvirrade angående rättsläget utan 

yrkat det med förhoppning om att slippa ansvar.  
96 Se till exempel Alingsås tingsrätts dom i mål nr B 37-12, 2012-05-08, s. 4 och Södertörns tingsrätts dom i mål 

nr B 6045-12, 2012-10-25, s. 4. 
97 Lövtrup Patientdatalagen, s. 726-729. 
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sjukvårdspersonalen ifråga har åberopat riktlinjerna som stöd för sitt agerande.98 Gällande 

riktlinjerna från vårdgivarna går det framförallt att ställa två frågor. Den första frågan är 

huruvida det är riktigt av vårdgivarna att skapa de interna riktlinjerna. Enligt ett uttalande från 

juristen Maria Bergdahl vid Datainspektionen, i en artikel om vårdgivarens riktlinjer, har 

vårdgivaren att ansvar för att ta fram riktlinjer till sin personal. Bergdahl uttryckte att det är 

viktigt att vårdgivaren tar det ansvaret eftersom förarbetena inte utreder vad som egentligen 

faller in under rekvisiten i 4:1 PDL och personalen behöver veta vad som gäller för att kunna 

agera efter bästa förmåga.99 PDL innehåller ingen bestämmelse som ger vårdgivaren en rätt 

eller ett åläggande att skapa interna riktlinjer för sin hälso- och sjukvårdspersonal gällande när 

de får ta del av en patientjournal.100 Bergdahl menade däremot, i samma artikel som nyss 

nämnts, att stöd för skapandet av riktlinjer kan hämtas i PUL, mer bestämt i 30 § PUL.101 Enligt 

30 § PUL får personuppgiftsansvarig skapa instruktioner till sina underordnande för behandling 

av personuppgifter. Vem personuppgiftsansvarig är framgår av 3 § PUL som definierat det 

följande; den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen 

för behandlingen av personuppgifter.102 Således kan vårdgivaren vara den 

personuppgiftsansvariga som avses i 30 § PUL och därmed finns rättsligt stöd för skapandet av 

riktlinjerna. 

Den andra frågan gällande riktlinjerna som bör tas upp är huruvida innehållet i riktlinjerna är 

en korrekt tolkning av 4:1 PDL. Eftersom lagtexten är allmänt hållen och förarbetena inte ger 

mycket vägledning gällande tolkning av rekvisiten i 4:1 PDL kan det ifrågasättas var skaparna 

av de interna riktlinjerna hittat grunderna för sina tolkningar. Innehållsmässigt är vissa av de 

riktlinjer som tas med i denna uppsats lika varandra medan andra skiljer sig åt. Riktlinjen från 

Vårdgivare 1 uttrycker exempelvis gällande den inre sekretessen att personalen bara får ta del 

av den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete och att det inte får sprida den 

informationen vidare. Annorlunda är det med riktlinjen från till exempel Vårdgivare 5 som har 

en punktlista med situationer där personalen får tal del av patientjournalen med stöd av regeln 

om inre sekretess. Riktlinjerna från resterande fem vårdgivare, som används i denna uppsats, 

ger alla exempel på situationer som faller in under rekvisiten i 4:1 PDL och/eller för 

diskussioner om vad rekvisiten innebär, till exempel om när hälso- och sjukvårdspersonalens 

deltagande i vården början och slutar. Flera av exemplen/situationerna från Vårdgivare 2, 3, 4, 

6 och 7 är lika varandra vilket tyder på ett gemensamt synsätt av rekvisiten.  

Flera riktlinjer hänvisar till någon sorts källa i sin tolkning. Både Vårdgivare 2 och 7 hänvisar 

i förhållande till förklaringen av det andra och tredje rekvisiten i 4:1 PDL, deltar i vården 

                                                             
98 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 6045-12, 2012-10-25, s. 3 och Gotlands tingsrätts dom i mål nr B 780-

14, 2016-06-10, s. 4, gällande sådana åberopanden. I denna uppsats kommer interna riktlinjer från sex landsting 

och ett större sjukhus att behandlas. I behandlingen av riktlinjerna kommer det inte att framgå vilket 
landsting/sjukhus som tagit fram dem då det inte är av betydelse för framställningen. Istället benämns de som 

Vårdgivare 1, Vårdgivare 2 och så vidare. 
99 Lindgren. 
100 Se PDL. 
101 Lindgren. Att stöd kan hämtas från PUL när PDL inte innehåller någon bestämmelse går i linje med att PUL 

är subsidiär till PDL, se tidigare avsnitt 2.1. PDL. 
102 Datainspektionen har förklarat begreppet ytterligare och uttalat att det är de faktiska omständigheterna i ett 

enskilt fall som avgör vem personuppgiftsansvarig är men det att normalt sett är den juridiska person som 

behandlar personuppgifter inom sin verksamhet. Se Datainspektionen Personuppgiftsansvarig. 
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respektive annat skäl behöver uppgifterna, till 2:4 PDL. Båda vårdgivarna tycks mena att de 

ändamål med personuppgiftsbehandling som räknas upp i 2:4 PDL är vad som kan utgöra annat 

skäl till hälso- och sjukvårdspersonalens behov av att ta del av informationen i patientjournalen. 

Vårdgivare 2 och 7 kan ha rätt i sitt antagande att det är ändamålsbestämmelserna i 2:4 PDL 

som ska utgöra annat skäl. Här bör dock hållas i åtanke att 3:5 PDL, som reglerar vad en 

patientjournal får innehålla, uttrycker att det endast är uppgifter som behövs för ändamålen i 

punkt 1 och 2 i 2:4 PDL som får finnas med i journalen. Således torde det då vara så att det är 

ändamålsbestämmelserna i de två punkterna som kan vara annat skäl i 4:1 PDL. 

Vidare hänvisar Vårdgivare 6 och 7 till prop. 2007/08:126 i sina anförande av situationer som 

inte faller under 4:1 PDL.103 Sammanfattat kan om de olika riktlinjernas källor påstås att fyra 

av de sju vårdgivarnas riktlinjer hänvisar till 4:1 PDL och sex av sju tar upp PDL. Varför eller 

hur de vårdgivare som tagits upp gör sina tolkningar av 4:1 PDL eller hur de finner stöd i de 

källor de hänvisar framgår inte av riktlinjerna och kan därför inte besvaras i denna uppsats. 

Kortfattat kan däremot påstås att de flesta riktlinjerna i denna uppsats vågar ta tolkningen och 

tillämpningen av 4:1 PDL ett steg längre än vad lagstiftaren gjort i lagtexten och förarbetena. 

Däremot kan det ifrågasättas om riktlinjerna verkligen gör rätt i sin tolkning och om de medför 

något stöd för rättstillämparen?104 

3.4.2. Rättstillämparen: domstolarna 

En andra grupp som ska tolka och tillämpa 4:1 PDL är domstolarna. Regeln om inre sekretess 

i 4:1 PDL ska tillämpas av domstolarna i framförallt mål rörande dataintrång i 

patientjournaler.105 När ett mål om eventuellt dataintrång i en patientjournal uppkommer har 

domstolen att ta ställning till huruvida hälso- och sjukvårdspersonal som tagit del av 

patientjournalen har gjort det med stöd av 4:1 PDL eller inte. Det vill säga om det är ett giltigt 

eller ogiltigt intrång i patientens journal.106 

Hur domstolarna tolkar och tillämpar rekvisiten deltar i vården av patienten och av annat skäl 

behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården tycks variera beroende på mål 

och domstol. I ett fall tycks Södertörns tingsrätt tolka rekvisiten utifrån intern praxis hos 

vårdgivaren som den tilltalade är anställd hos. I målet fann tingsrätten att den tilltalade läkaren 

deltagit i vården av patienten på grund av att det var vanligt hos vårdgivaren att läkare vid 

smärtmottagningen, vilket den tilltalade var, rådfrågades av läkare från andra mottagningar.107 

Huruvida en läkare som rådfrågas ska ha rätt att med stöd av 4:1 PDL ta del av patientens 

journal och anses delta i vården av patienten utifrån lagtext och förarbeten finns det ingen förd 

diskussion om. Utan tingsrätten tycks basera sin dom på vårdgivarens egna praxis.108 Trots att 

                                                             
103 Gällande just hänvisningarna till förarbetena bör det observeras att Vårdgivare 5 inte anger vilken del av 

förarbetena som hänvisas till och Vårdgivare 7 hänvisar till en del av förarbetena som inte tycks ha något 

egentligt förhållande till regleringen av den inre sekretessen, förutom att de regleras i samma lag, se prop. 
2007/08:126, s. 252. 
104 Gällande de interna riktlinjerna från vårdgivare skulle det vara möjligt att föra en mycket längre och djupare 

diskussion. I denna uppsats är det dock 4:1 PDL och inte riktlinjerna som är fokuset därför redogörs de inte för 

alltför ingående. 
105 Några exempel på sådan rättspraxis har nämnts i ovan i det förra avsnittet. Mer om brottet dataintrång och fler 

rättspraxis tas upp i avsnitt 5.3. Straffrättsligt ansvar. 
106 Se till exempel Malmö tingsrätts dom i mål nr B 312-11, 2013-05-02, s. 3. 
107 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 6045-12, 2012-10-25, s. 7. 
108 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 6045-12, 2012-10-25, s. 3-7. 
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denna domstol tycks ha ansett intern praxis utgöra en giltig rättskälla så har de domstolar där 

vårdgivarens interna riktlinjer åberopats lämnat dem utan hänseende.109 I en dom från 

Södertörns tingsrätt tidigare i år kommenterade tingsrätten, i anslutning till en vårdgivares 

tolkning av rekvisiten i 4:1 PDL i relation till det aktuella fallet, att det inte fanns något formellt 

beslut eller meddelad föreskrift som gav vårdgivaren rätt att inskränka tolkningen av rekvisiten 

på det sättet. Tingsrätten fann därmed att de inte på något sätt var bundna att följa vårdgivarens 

tolkning av rekvisiten i 4:1 PDL.110 

En annan källa som använts som stöd av åtminstone två tingsrätterna i deras ställningstagande 

om huruvida ett intrång i en patientjournal är giltigt tycks vara vittnesutsagor. Det första 

exemplet på ett sådant ställningstagande är i ett mål där tingsrätten hänvisar till ett vittnesförhör 

som stöd för när hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av patientjournalen. Av vittnesförhöret 

framkom samma förutsättningar som finns angivna i 4:1 PDL, deltar i vården eller av annat skäl 

behöver uppgifterna för sitt arbete, dock hänvisar inte tingsrätten till själva lagrummet, varken 

i domskäl eller domslut. Varför tingsrätten väljer att basera sin dom på vittnesförhöret istället 

för lagtexten framgår inte.111 Det andra exemplet är en dom från Alingsås tingsrätt. I sin 

bedömning av målet framför tingsrätten inget resonemang gällande huruvida den tilltalades 

handlingar kan anses falla in under rekvisiten i 4:1 PDL. Faktum är att även denna tingsrätt inte 

gör något nämnande av 4:1 PDL. Istället jämför tingsrätten målsägandes och tilltalades utsagor 

med varandra och fattar ett beslut om vems som är mest trolig.112 Målet från Alingsås tingsrätt 

överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som även om de fastställde tingsrättens dom tog 

upp 4:1 PDL i sina domskäl. Hovrätten menade att utifrån den troligaste utsagan var det bevisat 

att den tilltalade inte deltagit i vården av målsägande eller av annat skäl behövt uppgifterna för 

sitt arbete inom hälso- och sjukvården, varför agerandet inte var tillåtet enligt 4:1 PDL.113 

Varför vissa domstolar väljer att grunda sina domar på andra källor än lagtext och förarbeten, 

som är de primära källorna114, och vissa inte ens tar upp 4:1 PDL kan jag bara spekulera i. En 

möjlig teori är att även domstolarna finner det svårt att tolka och tillämpa 4:1 PDL utifrån det 

lilla som lagtextens lydelse och förarbetena lägger som grund. Oavsett anledning till vissa 

domstolars resonemang och framföranden i domskälen är det tydligt att det enligt domstolarna 

finns flera olika tolkningsmöjligheter av 4:1 PDL. Av de domar som presenteras i denna uppsats 

är det dock en instans som motsäger påståendet och i sin dom uttryckte att Reglerna i 

patientdatalagen (2008:355) är entydiga115. Att hålla i åtanke är dock att det är en tingsrätt som 

gjort uttalandet och av de 18 domar från olika tingsrätter som finns med i denna uppsats är det 

enbart en som egentligen uttalat att PDL som lag är lätt att tolka. Därmed utifrån rättspraxis 

som redan är redovisad och kommande rättspraxis torde det finnas viss grund för påståendet att 

det råder en osäkerhet bland domstolarna om hur 4:1 PDL ska tolkas och tillämpas. 

                                                             
109 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 6045-12, 2012-10-25 och Gotlands tingsrätts dom i mål nr B 780-14, 

2016-06-10. 
110 Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 4214-15, 2016-03-21, s. 22. 
111 Se Växjö tingsrätts dom i mål nr B 3476-12, 2012-12-06. 
112 Se Alingsås tingsrätts dom i mål nr B 37-12, 2012-05-08.   
113 Se domen från Hovrätten för Västra Sverige med mål nr B 2981-12, s. 2-3. 
114 Angående lagtext och förarbetenas status se tidigare avsnittet 1.3. Metod och material. 
115 Citatet går att finna i Skaraborgs tingsrätts dom i mål nr B 1557-10, 2010-06-16, i första stycket under 

rubriken Tingsrätten gör följande bedömning. 
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Att det finns flera olika tolkningsmöjligheter av 4:1 PDL har lett till olika domslut gällande 

handlingar som varit lika varandra. Till exempel i en dom från Mora tingsrätt dömdes en hälso- 

och sjukvårdspersonal, A, för dataintrång efter att ha gått in i en patients journal. Patienten hade 

tidigare på dagen besökt vårdcentralen där A arbetade men sänts vidare med ambulans till ett 

lasarett. A gick senare under dagen in i patientens journal för att se vad som hände patienten 

och enligt tingsrätten utgjorde det ett ogiltigt intrång.116 I en annan dom från Varbergs tingsrätt 

gick hälso- och sjukvårdspersonalen B in i en patients journal 2-3 dagar efter att patienten varit 

på dennes arbetsplats för att se vad som hänt patienten. I det målet fann tingsrätten att det fanns 

en vårdrelation även efter flera dagar och att det därför var ett giltigt intrång.117 Likheterna 

mellan målen mot A och B är flera. Både A och B tycks ha haft kontakt med patienten inom sin 

yrkesutövning, båda ville följa upp hur det gick för patienten och båda gjorde intrången inom 

kort tid efter kontakten. Trots att det var mindre tid mellan kontakten och uppföljningen i fallet 

med A och dennes patient än det var i händelseförloppet med B så var det A, till skillnad från 

B, som ansågs ha begått ett ogiltigt intrång.  

Att domstolarna har flera olika tolknings- och tillämpningsmöjligheter av 4:1 PDL innebär en 

försämring av rättssäkerheten. Detta eftersom det blir svårare för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att förutse konsekvenserna av sina handlingar. Det är dock inte den enda 

konsekvensen av att 4:1 PDL går att tolka och tillämpa på olika sätt. Att liknande fall kan få 

olika utfall betyder att de utsatta, patienterna, får olika starkt integritetsskydd.118  

Även om det finns och har gjorts flera olika tolkningar och tillämpningar av domstolarna 

gällande 4:1 PDL, vilket får anses bevisat av redogörelsen ovan, så finns det även vissa 

gemensamma tolkningar. I flera rättspraxis gällande eventuellt dataintrång av hälso- och 

sjukvårdspersonal i patientjournaler har den utsatta patienten haft någon sorts privat relation till 

den tilltalade.119 Att den tilltalade haft en familjerelation med den vars journal personalen gjort 

intrång i gör inte gärningen tillåten i enlighet med 4:1 PDL. Utan domstolarna är överens om 

att intrånget måste ske på grund av yrkesutövning för att 4:1 PDL ska vara tillämplig.120 En 

annan tolkning som görs av mer än en domstol är att om den tilltalade hälso- och 

sjukvårdspersonalen haft någon sorts relation med den vars journal personalen gjort intrång i är 

intrången oftast medvetna sökningar och inte misstag.121 Ett exempel på detta är ett mål där den 

tilltalade gällande slagningar i journaler tillhörandes tolv av de målsägande förklarade 

slagningarna genom att hävda att det var misstag. Tingsrätten fann dock att förklaringen inte 

var övertygande och att det var osannolikt att den tilltalade av misstag skulle ha tagit del av 

journaler om enbart kvinnor med utländsk bakgrund varav de flesta var släkt med varandra och 

hade någon sorts bekantskap med den tilltalade eller dennes familj. Den tilltalade blev dömd 

                                                             
116 Se Mora tingsrätts dom i mål nr B 1014-14, 2014-11-07, s. 8-9. 
117 Se Varbergs tingsrätts dom i mål nr B 2574-13, 2014-04-24, s. 13. 
118 Viktigt att hålla i minnet är att 4:1 PDL utgör patienternas integritetsskydd gentemot hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 
119 Antingen familjerelation eller bekantskap. Se till exempel Varbergs tingsrätts dom i mål nr B 2574-13, 2014-

04-24, Malmö tingsrätts dom i mål nr B 312-11, 2013-05-02, Göteborgs tingsrätts dom i mål nr 2107-15, 2016-

06-22, s. 3 och Lunds tingsrätts dom i mål nr B 730-15, 2016-02-01. 
120 Se Varbergs tingsrätts dom i mål nr B 2574-13, 2014-04-24, s. 11-12 och Lunds tingsrätts dom i mål nr B 

730-15, 2016-02-01, s. 4. 
121 Se till exempel Luleå tingsrätts dom i mål nr B 3196-14, 2016-05-17, s. 8-9 och Värmlands tingsrätts dom i 

mål nr B 3475-15, 2016-02-25, s.6. 
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för dataintrång gällande slagningarna som påstods ha skett av misstag.122 Tingsrättens dom 

överklagades till en hovrätt som fastslog tingsrättens domslut utan ändringar.123  

3.4.3. Likheter och skillnader i tolkning och tillämning 

Sammanfattat om hälso- och sjukvårdspersonalens respektive domstolarnas tolkningar och 

tillämpningar av 4:1 PDL så finns det både likheter och skillnader. Likheter är att båda 

rättstillämparna tycks anse att en läkare som ger råd till en annan läkare om en patient deltar i 

vården av patienten och att 4:1 PDL endast kan appliceras på situationer som är relaterade till 

hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning samt att 4:1 PDL inte ger någon rätt att ta del 

av en familjemedlems patientjournal. Skillnader i tolkning och tillämpning är när 

vårdrelationen anses vara avslutad och vad tillämparen använder som stöd för sin tolkning och 

tillämpning av 4:1 PDL. Även om det får påstås finnas en viss likhet i att båda rättstillämparna 

tycks ha svårt att hitta något egentligt stöd för sina tolkningar. 

Vad den generella uppfattningen är hos de båda rättstillämparna går inte att göra något uttalande 

om i denna uppsats, då någon sådan undersökning inte har genomförts. Däremot, utifrån 

materialet som har presenterats och bearbetats ovan kan det påstås att det tycks råda en viss 

osäkerhet gällande tolkning och tillämpning av 4:1 PDL hos båda rättstillämparna. Detta 

eftersom uttalanden hos hälso- och sjukvårdspersonalen tyder på att de uppfattar regleringen 

som oklar och att domstolarna har flera olika sätt att tolka rekvisiten i 4:1 PDL samt många av 

domstolarna tycks välja att basera sina domslut på annat än den primära källan, lagtexten. 

3.5. Sammanfattning  

4:1 PDL är lagrummet som reglerar när hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av 

patientjournaler. Gällande rekvisiten i 4:1 PDL aktualiseras det många frågetecken om vad som 

egentligen är avsett att omfattas av rekvisiten. Vilka anses arbeta hos vårdgivaren, när börjar 

och slutar vården och vad kan andra skäl vara? 

Tydligt är att lagtexten är allmänt hållen och att förarbetena inte ger mycket vägledning. Det är 

även tydligt att det varit lagstiftarens avsikt att lagtexten skulle vara generell i sin utformning, 

trots tolkningsmöjligheterna en sådan konstruktion leder till. I stället valde lagstiftaren att flytta 

över ansvaret för vidareutvecklingen av rekvisiten på myndighetsnivå. Att den allmänna 

hållningen i 4:1 PDL skapar problem för rättstillämparna i tolkning och tillämpning är utifrån 

rättspraxisen i denna uppsats konstaterat.  

Lagtextens allmänna hållning, förarbetenas tunna utbud av vägledning och alla de tolknings- 

och tillämpningsmöjligheter som används av rättstillämparna medför framförallt två 

konsekvenser. Rättssäkerheten försämras eftersom det blir svårt att förutse vilka situationer som 

är tillåtna enligt 4:1 PDL. Även patienternas integritetsskydd försämras eftersom patienterna 

får olika starkt skydd när två liknande situationer bedöms olika, i ena fallet som ett giltigt 

intrång och det andra som ett ogiltigt. 

  

                                                             
122 Se Malmö tingsrätts dom i mål nr B 312-11, 2013-05-02, s. 5 och 10.  
123 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 1532-13, 2014-03-11. 
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4. Mer om regleringen av den inre sekretessen 

4.1. Kompletterande bestämmelser till 4:1 PDL 

Den inre sekretessens kärna består av 4:1 PDL och är delvis svaret på när hälso- och 

sjukvårdspersonal får ta del av patientjournalen. Det vill säga när de tre rekvisiten i 4:1 PDL är 

uppfyllda.124 Dock finns det, som redan nämnts125, kompletterande bestämmelser till 4:1 PDL 

som också påverkar svaret om när det är tillåtet för hälso- och sjukvårdspersonal att ta del av 

patientjournalen. I detta kapitel kommer frågorna vilka dessa kompletterande bestämmelser är 

och hur de kompletterar regeln i 4:1 PDL att behandlas.  

Det finns fyra bestämmelser som kompletterar patientens integritetsskydd gentemot hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Därmed finns det även fyra bestämmelser som kompletterar 4:1 PDL i 

regleringen av den inre sekretessen.126 Bestämmelserna ifråga reglerar tilldelning av behörighet 

för elektronisk åtkomst, vårdgivarens skyldighet att dokumentera och kontrollera elektronisk 

åtkomst, patientens rätt att få information om vem som tagit del av dennes patientjournal samt 

patientens rätt att spärra uppgifter i patientjournalen för elektronisk åtkomst.127 

4.2. Elektronisk åtkomst genom behörighet – 4:2 PDL 

Den kompletterande bestämmelsen som reglerar hälso- och sjukvårdspersonalens elektroniska 

åtkomst är 4:2 PDL. Bestämmelsen, med stöd av föreskrifter från myndigheter,128 är 

kompletterande genom att den uttrycker hur tilldelningen av personalens behörighet, som är 

nödvändig för att kunna ta del av en patientjournal, ska gå till. Därmed styrs den första 

förutsättningen arbetar hos en vårdgivare i 4:1 PDL till stor del av 4:2 PDL. Vilket i sin tur, 

enligt mig, gör 4:2 PDL till en mycket viktig kompletterande bestämmelse eftersom den 

begränsar vilka anställda som i praktiken kan logga in och läsa patientjournalen med stöd av 

4:1 PDL.  

Enligt 4:2 PDL är det vårdgivaren som ska bestämma villkoren för tilldelning av behörighet för 

åtkomst till sådana patientuppgifter som är registrerade i elektroniska patientjournaler.129 

Vidare uttrycker 4:2 PDL att personalens behörighet ska begränsas till vad som krävs för att 

personalen ifråga ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Dock 

bör det hållas i minne att det inte bara är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som 

sjuksköterskor och läkare, som kan få behörighet utan även annan personal. Till exempel 

läkarsekreterare130 och annan administrativ personal som arbetar med exempelvis 

verksamhetsuppföljning131. 

Frågan är vem inom en vårdgivarens organisation som ska få behörighet och hur vidsträckt den 

behörigheten ska vara. I förarbetena framhåller lagstiftaren att även om en vidsträckt och 

grovmaskig behörighetstilldelning skulle ha fördelar sett till effektiviteten så skulle det utgöra 

                                                             
124 Se kap. 3. Den inre sekretessens kärna. 
125 Se tidigare avsnitt 1.1. Elektronisk åtkomst och den inre sekretessen. 
126 Sandén, s. 99. 
127 4:2-4 och 8:5 PDL. Se prop. 2007/08:126, s. 143. 
128 Se Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården. 
129 1:3 PDL, för definition av vem vårdgivaren är. 
130 Se Halmstads tingsrätts dom i mål nr B 2558-12, 2013-01-25, s. 2. 
131 Prop. 2007/08:126, s. 149. 
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en onödig spridning av patienternas personuppgifter inom vårdgivarens verksamhet. 

Lagstiftaren uttryckte i förarbetena till PDL, som redan nämnts132, att det lagstiftningsmässigt 

skulle bli svårt. Lagstiftaren menade att det i generella termer skulle vara omöjligt att reglera 

den inre sekretessen och därmed även hur hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet ska 

tilldelas.133 Därför lades frågan över på Socialstyrelsen som i samråd med Datainspektionen 

beslutade att tilldelningen av behörigheten ska ske utifrån en behovs- och riskanalys.134  

Enligt Datainspektionen är det nödvändigt med en behovs- och riskanalys för att tilldelningen 

av behörigheten ska vara väl avpassad till personalens arbetsuppgifter. Datainspektionen anser 

att vårdgivaren har ett ansvar för att strukturerade behovs- och riskanalyser genomförs i 

praktiken. En behovs- och riskanalys ska göras för varje enskild anställd eftersom tilldelningen 

av behörighet ska ske individuellt.135 Datainspektionen uttrycker det som att vårdgivaren måste 

göra följande; 

”[...] genomföra och besluta en behovs- och riskanalys utifrån patientuppgifterna i 

informationssystemet som sådant och inte enbart nöja sig med att utgå ifrån vilken 

yrkeskategori en viss befattningshavare tillhör eller att alla med viss typ av legitimation 

ska ha en och samma behörighetsprofil i informationssystemet.”136 

År 2012 genomförde Datainspektionen ett tillsynsärende på ett stort sjukhus i Sverige. Syftet 

var att kontrollera hur sjukhuset begränsade den elektroniska åtkomsten till uppgifter om 

patienter som var skyddade av regleringen i 4:1 PDL. Datainspektionen fann att sjukhusets 

behörighetstilldelning var för vidsträckt och grovmaskig. Därför ålades sjukhuset att göra en 

behovs- och riskanalys i enlighet med Socialstyrelsen och Datainspektionens föreskrifter.137 

Med anledning av beslutet i det nämnda tillsynsärendet startade Datainspektionen ett 

tillsynsprojekt.138 Projektet bestod av att granska hur landsting och regioner arbetade med 

behovs- och riskanalyser för att kunna avgöra vilken information olika personalgrupper 

behövde samt vilka riskerna var med en för vid behörighetstilldelning. Resultatet av projektet 

var att samtliga landsting och regioner ansågs brista i arbetet. Datainspektionen beslutade att 

ålägga landstingen och regionerna att ta fram dokumenterade behovs- och riskanalyser. En av 

regionerna överklagade Datainspektionens beslut i projektet till förvaltningsrätten.139 Yrkandet 

från regionen var att åläggandet skulle upphävas. Regionen hävdade att det redan fanns rutiner 

inom regionen för hur en behovs- och riskanalys skulle utföras genom att ansvaret för 

analysernas genomförande hade lagts på verksamhetscheferna. Datainspektionen hävdade å sin 

sida att regionen inte kunde lägga över ansvaret på verksamhetscheferna utan att det var 

regionen som var ansvarig för att se till att rutiner fanns och efterföljdes. Förvaltningsrätten 

kom fram till att frågan var huruvida Datainspektionen haft skäl för åläggandet gentemot 

                                                             
132 Se tidigare avsnitt 3.3.3. Formuleringen av lagtexten i 4:1 PDL. 
133 Prop. 2007/08:126, s. 149. 
134 2:6 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården. Socialstyrelsen har blivit bemyndigad av regeringen att i samråd med Datainspektionen meddela 

föreskrifter om hur behörighet till de elektroniska patientjournalerna ska delas ut, se 4:2 stycke 2 PDL och 2 och 

3 §§ patientdataförordningen (2008:360). 
135 Datainspektionen Obefogad spridning. 
136 Datainspektionen Obefogad spridning, stycke 5. 
137 Datainspektionen, diarienr 920-2012, 2013-08-26, s. 1 och 3.  
138 Datainspektionen Obefogad spridning. 
139 Datainspektionen Vårdgivare måste förhindra. 
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regionen. Grundat på framlagda handlingar i målet, lagtext och förarbeten, beslutade 

förvaltningsrätten att regionens rutiner, att verksamhetscheferna gjorde analysen, inte var 

tillräcklig för att uppfylla kraven. Överklagandet avslogs och Datainspektionens beslut 

fastställdes.140 

Gällande 4:2 PDL är det tydligt att ansvaret för att tilldela hälso- och sjukvårdspersonal en 

behörighet för elektronisk åtkomst ligger på vårdgivaren. Utifrån lagtexten får det även sägas 

vara klart vem vårdgivaren är. Även om det inte tycks helt klart hur en behovs- och riskanalys 

exakt ska gå till så finns det tydliga riktlinjer från föreskrifter, förarbeten och myndighetsbeslut 

om att analysen ska syfta till en restriktiv behörighetstilldelning. Det är tydligt att i regeln 

värderas patientens möjlighet till skydd av integriteten högre än hälso- och sjukvårdens 

möjlighet till effektivitet. Syftet med 4:2 PDL får därför sägas vara att stödja integritetsskyddet 

i 4:1 PDL genom att behörigheten delas ut individuellt. En del av frågetecknen gällande det 

första rekvisitet i 4:1 PDL besvaras av 4:2 PDL. Detta genom att det inte är troligt att 

vårdgivaren skulle tilldela exempelvis en städare elektronisk åtkomst till patientjournalen.  

4.3. Kontroll av elektronisk åtkomst – 4:3 och 8:5 PDL  

Två av de fyra kompletterande bestämmelserna till 4:1 PDL reglerar möjligheten att kontrollera 

hur hälso- och sjukvårdspersonal som har elektronisk åtkomst har använt den. De andra två 

bestämmelserna rör tilldelning av elektronisk åtkomst och patientens möjlighet att spärra 

elektronisk åtkomst. I 4:3 PDL regleras vårdgivarens skyldighet att kontrollera personalens 

användning av den elektroniska åtkomsten. I 8:5 PDL ges patienten rätt att begära information 

från vårdgivaren om vilken elektronisk åtkomst som använts för att ta del av dennes journal. 

4:3 PDL statuerar för vårdgivaren en skyldighet att dokumentera den elektroniska åtkomsten 

till patientjournalen på ett sätt som gör att den kan kontrolleras. Lagrummet ger också 

vårdgivaren en skyldighet att faktiskt genomföra kontroller för att se om någon obehörigen tar 

del av patientuppgifter.141 I förarbetena uttalas att det fanns en skyldighet för vårdgivaren redan 

i patientjournallagen och vårdregisterlagen att på egen hand kontrollera hur åtkomstsystem 

sköts och om det sker obefogade intrång. Enligt en uppföljning från Datainspektionen verkade 

det dock som om flera vårdgivare inte var medvetna om sin skyldighet och därför valde 

lagstiftaren att i PDL ha med en bestämmelse som uttryckligen upplyser vårdgivare om 

skyldigheten att genomföra åtkomstkontroller.142 

Före ikraftträdandet av PDL hade patienten endast rätt att ta del av de offentliga vårdgivarnas 

dokumentation av åtkomstkontrollerna, eftersom logglistorna utgjorde allmänna handlingar.143 

Lagstiftaren fann vid framtagandet av PDL inga hinder mot att patienter skulle kunna ta del av 

logglistor hos både offentliga och privata vårdgivare. Istället menade lagstiftaren att om den 

möjligheten fanns för patienten så skulle det kunna hjälpa till att stärka patientens förtroende 

för hälso- och sjukvårdens informationshantering.144 

                                                             
140 Se Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 8059-15, 2016-04-14. 
141 4:3 stycke 1 PDL. 
142 Prop. 2007/08:126, s. 149. 
143 Prop. 2007/08:126, s. 150. 
144 Prop. 2007/08:126, s. 150. 
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Vårdgivarens och patients åtkomstkontroller har till syfte att upptäcka om det olovligen tas del 

av patientjournaler, görs obehöriga intrång.145 Ett syfte som utifrån rätts- och myndighetspraxis 

tycks fungera, eftersom det många gånger är genom en åtkomstkontroll som obehöriga 

åtkomster upptäcks.146 Enligt förarbetena är åtkomstkontrollerna också tänkta att ha en 

avhållande verkan på personalen, att personalen inte ska frestas att begå ett obehörigt intrång 

när det finns en risk att bli upptäckt.147 Därmed kompletterar 4:3 och 8:5 PDL regeln om inre 

sekretess i 4:1 PDL genom att avhålla personalen och genom att göra det möjligt att upptäcka 

obehöriga intrång. Hur effektiv den avhållande funktionen är med hänsyn till att det tycks råda 

osäkerhet bland hälso- och sjukvårdspersonalen hur 4:1 PDL ska tillämpas kan diskuteras. 

Möjligheten till diskussion kan också påstås leda till ett ifrågasättande av huruvida 

åtkomstkontrollerna verkligen kompletterar 4:1 PDL genom sin avhållande funktion.148 

4.4. Elektronisk åtkomst begränsas genom spärr – 4:4 PDL 

Slutligen finns den sista kompletterande bestämmelsen till 4:1 PDL som ger patienten rätt att 

spärra en uppgift i sin egen patientjournal. Möjligheten att spärra regleras i 4:4 PDL. En spärr 

innebär kortfattat att viss vårddokumentation inte går att ta del av genom elektronisk åtkomst.  

Hälso- och sjukvårdspersonal kan inte ta del av en vårduppgift som spärrats oberoende av om 

uppgiften finns hos samma vårdgivare men inom en annan vårdprocess.149 Möjligheten för 

patienten att spärra information i sin journal har inte existerat före PDL. Lagstiftaren fann i 

framtagandet av PDL att det för vissa patienter behövde finnas en möjlighet att kontrollera 

åtkomsten till informationen om sig själv även på förhand, att det inte räckte med att kunna 

göra det i efterhand genom åtkomstkontroll. Vidare uttalade även lagstiftaren att en möjlighet 

till att spärra skulle ligga i linje med de grundläggande principerna150 inom hälso- och 

sjukvården, att vårdverksamhet ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet samt i största mån utföras och genomföras i samråd med patienten.151 I förarbetena 

fastslogs det att egentligen ska alla patienter kunna spärra vilken information om helst om sig 

själva i sin journal. Dock görs ett undantag i lagstiftningen, vårdnadshavare inte kan spärra 

information som finns i barns patientjournaler.152 Anledningen till undantaget är att barns 

säkerhet anses väga tyngre än att skydda en patientens integritet.153 Med andra ord vill 

lagstiftaren bevara möjligheten att kunna upptäcka om ett barn behandlas illa genom 

uppgifterna i patientjournalen. 

                                                             
145 Prop. 2007/08:126, s. 150. 
146 Se till exempel HSAN beslut om prövotid i 2015/14:B2, 2015-04-07, s. 2, Mora tingsrätts dom i mål nr 

B1014-14, 2014-11-07, s. 4 och Luleå tingsrätts dom i mål nr B 3196-14, 2016-05-17, s. 6. 
147 Prop. 2007/08:126, s. 150. 
148 Diskussionen förs inte vidare i denna uppsats då det är utformning, tillämpning och tolkning av 4:1 PDL som 

är uppsatsens fokus. Huruvida någon av de nämnda kompletterande bestämmelserna i detta kapitel bör förändras 
för att bättre komplettera 4:1 PDL lämnas därför utan vidare diskussion. 
149 4:4 PDL. Finns även möjlighet att spärra vårduppgifter så att de inte kan tas del av hälso- och 

sjukvårdspersonal hos en annan vårdgivare. Denna möjlighet regleras i kap. 6 PDL då det hör samman med den 

sammanhållna journalföringen.  
150 Mer specifikt hänvisar lagstiftaren till de grundläggande principer som slås fast i 2 a § HSL. Prop. 

2007/08:126, s. 151. 
151 Prop. 2007/08:126, s. 151. 
152 4:4 stycke 2 PDL. 
153 Prop. 2007/08:126, s. 153. 
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Att patienter använder sig av sin möjlighet att spärra är inte vanligt. I den så kallade SLIT-

rapporten från år 2015 uppskattades siffran till att det i snitt var 122 patienter per landsting och 

år som spärrade uppgifter i sin journal. Liknande är det ytterst få, i snitt 10 patienter per 

landsting och år, som väljer att låta häva spärren154.155 Att siffran är låg kan åtminstone, enligt 

mig, bero på två saker; att patienter inte känner till möjligheten att spärra eller att majoriteten 

inte bryr sig om möjligheten. Oavsett orsak till varför få väljer att spärra går det att ifrågasätta 

huruvida en patients möjlighet att spärra verkligen borde ses som en kompletterande 

bestämmelse till patientens integritetsskydd gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen. Borde 

det inte vara så att det skydd den enskilde ska ha existerar på egen hand utan att patienten måste 

känna till alla olika funktioner som finns inom rättssystemet?156 

4.5. Sammanfattning 

I början av detta kapitel framhölls att rekvisiten i 4:1 PDL delvis är svaret på frågan om när 

hälso-och sjukvårdspersonalen får ta del av patientjournalen. Anledningen till att 4:1 PDL inte 

är hela svaret är att tillgången också påverkas av de kompletterande bestämmelserna. 

Lagrummen 4:2-4 och 8:5 PDL är kompletterande bestämmelser till 4:1 PDL. 

Bestämmelsen 4:2 PDL kan nog påstås vara den som till störst del kompletterar 4:1 PDL. Detta 

genom att till viss del styra rekvisitet arbetar hos en vårdgivare. Även om 4:2 PDL utesluter 

att vem som helst som arbetar hos en vårdgivare, till exempel städpersonal, skulle få tillgång 

till de elektroniska patientjournalerna så bör det observeras att det finns kritik från en 

myndighet, som blivit bemyndigad av regeringen på området, om hur tilldelningen går till. 

Kritiken går ut på att tilldelningen av behörigheten är alltför vidsträckt och grovmaskig och att 

det därmed kan det ifrågasättas i hur stor grad 4:2 PDL kompletterar integritetsskyddet i 4:1 

PDL. 4:3-4 och 8:5 PDL kompletterar patientens integritetsskydd gentemot hälso- och 

sjukvårdspersonalen på två sätt. Dels genom att göra det möjligt att kontrollera vilka som tar 

del av uppgifterna i patientjournalen och dels genom att ge patienten möjlighet att spärra 

uppgifter i patientjournaler så att personalen inte kan ta del av uppgifterna ens med stöd av den 

inre sekretessen. Kort sagt kompletterar bestämmelserna genom att ytterligare begränsa 

personalens rätt till patientjournalen och genom att möjliggöra upptäckter av intrång. 

Enligt 4:1 PDL är det på hälso- och sjukvårdspersonalen själva som ansvaret ligger för att den 

inre sekretessen sköts.157 De kompletterande bestämmelserna i 4:2 och 3 PDL lägger även en 

del av ansvaret för den inre sekretessen på vårdgivaren. Medan de kompletterande 

bestämmelserna 4:4 och 8:5 PDL för över en del av ansvaret för den inre sekretessen på 

patienten. Att vårdgivaren ska ha en del av ansvaret för att personalen sköter sig kan tyckas 

vara giltigt. Men är det verkligen okej att en del av ansvaret för den inre sekretessen ligger på 

patienten? 

                                                             
154 En spärr får hävas av behörig befattningshavare i två situationer; när patienten samtycker till det eller när 

informationen kan antas ha betydelse för den vård patienten oundgängligen behöver och patientens samtycke 

inte kan inhämtas. 4:5 PDL. 
155 Jerlvall, s. 3. 
156 Här måste givetvis tas i åtanke att vårdgivaren har en skyldighet att informera patienten om möjligheten att 

spärra. 8:6 punkt 6 PDL. 
157 Angående hälso- och sjukvårdspersonalens personliga ansvar för den inre sekretessen i 4:1 PDL, se närmare i 

kap. 5. Ansvar vid brytande av den inre sekretessen. 
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5. Ansvar vid brytande av den inre sekretessen 

5.1. Ett personligt ansvar 

Detta kapitel tar delvis upp frågan om vilka konsekvenser som kan uppkomma av att den inre 

sekretessen bryts, mer bestämt vad konsekvenserna för hälso- och sjukvårdspersonalen kan 

vara. Tar hälso- och sjukvårdspersonal del av en patientjournal och de inte är delaktiga i vården 

av patienten eller behöver uppgifterna av andra skäl för att utföra sina arbetsuppgifter kan 

personalen hållas ansvarig. Hälso- och sjukvårdspersonal blir personligt ansvarig om denne 

bryter mot den inre sekretessen.158 Att hälso- och sjukvårdspersonalen hålls personligt ansvarig 

vid brytande av den inre sekretessen är inget nytt i och med PDL, utan förelåg redan när 

patientjournallagen och vårdregisterlagen var gällande rätt.159  

Det personliga ansvaret är troligen en av de reaktiva åtgärder som lagstiftaren i förarbetena till 

PDL160 menar behövs för att patientuppgifter ska hanteras på ett acceptabelt sätt. Att hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan hållas ansvarig får även påstås vara i överenstämmelse med 

lagstiftarens avsikt att den inre sekretessen inte ska försvaga samhällets förtroende för hälso- 

och sjukvårdens hantering av patientuppgifter.161 Även om den rätts- och myndighetspraxis 

som finns på området saknar prejudikatvärde så har praxis visat tydligt visat att ansvar 

föreligger.162 När hälso- och sjukvårdspersonal olovligen tar del av patientjournaler kan de 

ställas inför fyra typer av ansvar; arbetsrättsligt, civilrättsligt, straffrättsligt och offentligrättsligt 

ansvar. 

5.2. Arbets- och civilrättsligt ansvar 

Det arbetsrättsliga ansvaret består av att hälso- och sjukvårdspersonal som olovligen tagit del 

av en patientjournal kan komma att få sanktioner på sin arbetsplats. Ett exempel på vad 

sanktionen kan vara är att personalen får lämna arbetsplatsen.163 I flera av de fall som tas upp i 

den här uppsatsen framgår det att hälso- och sjukvårdspersonalen ifråga har blivit avskedad på 

grund av att den olovligen tagit del av patientjournaler.164 

Det civilrättsliga ansvaret består av att en patient vars journal det gjorts ett obehörigt intrång i 

kan få skadestånd. Det rättsliga stödet för skadeståndsansvaret torde kunna uppkomma på två 

olika sätt. Det ena är genom regleringen i skadeståndslagen (1972:207) (SkadestL), mer bestämt 

med stöd av bestämmelserna 2:1-3 SkadestL. Vilken av bestämmelserna som åberopas avgörs 

utifrån vad den utsatta patienten vill få skadestånd för, bestämmelserna reglerar olika typer av 

skada.165 Det andra sättet är med stöd av 10:1 PDL som statuerar att bestämmelsen om 

skadestånd i 48 § PUL ska vara tillämplig vid behandling av personuppgifter som enligt PDL 

är helt/delvis automatiserade alternativt ingår i/är avsedda att ingå i en strukturerad samling 

                                                             
158 Till skillnad från när 4:2 PDL inte efterföljs, då är det vårdgivaren som ansvaret ligger på. Vem ansvaret 

ligger på enligt de båda lagrummen framgår av paragrafernas lydelse. Se även prop. 2007/08:126, s. 148. 
159 Prop. 2007/08:126, s. 142-143. 
160 Prop. 2007/08:126, s. 147.  
161 Se tidigare avsnitt 3.3. Konstruktionen av regeln om inre sekretess i 4:1 PDL. 
162 Se avsnitt 1.3. Metod och material. Angående exempel på praxis som visar på ansvaren se framställningen 

nedan. 
163 Axelsson, s. 324 
164 Se till exempel Lunds tingsrätts dom i mål nr B 730-15, 2016-02-01, s. 6 och Göteborgs tingsrätts dom i mål 

nr B 2107-15, 2015-06-22, s. 3. 
165 2:1-3 SkadestL. 



  

31 
 

som går att söka i eller sammanställa enligt särskilda kriterier. Eftersom patientuppgifterna i 

patientjournalen faller in under beskrivning i 10:1 PDL166 kan 48 § PUL göra 

personuppgiftsansvarig som bryter den inre sekretessen skadeståndsansvarig. Lagrummet, 48 § 

PUL, uttrycker att den vars personliga integritet har blivit kränkt genom behandlingen av 

personuppgifterna skall ersättas för skada och kränkning av den personuppgiftsansvarige. Vem 

personuppgiftsansvarig är framgår av 3 § PUL som uttrycker att det är den som bestämmer 

ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter.167 Således torde ett 

skadeståndsanspråk med stöd av 10:1 PDL och 48 § PUL endast kunna riktas mot vårdgivaren 

medan ett anspråk som stödjer sig på SkadestL borde kunna riktas mot såväl vårdgivaren som 

enskild hälso- och sjukvårdspersonal. 

Förarbetena till PUL uttalar att rätten till personlig integritet är en immateriell rättighet, vilket 

gör att ekonomisk skada inte kan uppkomma, och därför behöver den enskilde ha rätt till 

ekonomisk ersättning för själva kränkningen168. Vidare uttrycker förarbetena till PUL att 

uppskattningen av ersättningen för kränkningen ska göras efter skälighet och då mot bakgrund 

av alla omständigheter i fallet.169 Sett till rättspraxis är kränkning den vanligaste grunden för 

skadeståndstalan i samband med brytande av den inre sekretessen, men vilken rättsregel som 

ligger till grund för talan tycks inte framgå av rättspraxisen.170  

En skadeståndstalan gentemot hälso- och sjukvårdspersonal kan ske antingen som ett enskilt 

civilrättsligt mål eller i samband med ett straffrättsligt åtal gentemot personalen i fråga vilken 

olovligen har tagit del av en patientjournal.171 Ett enskilt civilrättsligt mål, alltså när det inte 

görs i samband med ett åtal, om skadestånd kan antingen föras gentemot personalen som begått 

den olovliga gärningen eller gentemot den aktuella personalens arbetsgivare.172 Det senare 

alternativet skedde år 2015 då Z väckte talan mot Landstinget X på grunden att en läkare vid 

det största sjukhuset hos X olovligen tagit del av Z´s spärrade patientjournal. Z yrkade att X 

skulle utge ersättning för kränkning. Målet hade tidigare tagits upp av en tingsrätt där det 

meddelades en tredskodom mot X. Målet togs därefter återigen upp av tingsrätten efter att X 

ansökt om återvinning. X yrkade då att treskodomen skulle undanröjas och käromålet ogillas 

på grund av att X och Y ingått ett förlikningsavtal. Y bestred yrkandena från X och hävdade att 

något avtal inte ingåtts. Tingsrätten fann, utifrån skriftlig bevisning, att ett förlikningsavtal 

ingåtts mellan X och Y. Därmed dömde tingsrätten att talan från Y skulle ogillas.173 Målet gick 

därefter vidare till en hovrätt där båda parterna begärde att hovrätten skulle stadfästa deras 

överenskommelse. Hovrätten fann att det fanns förutsättningar för att gå med på parternas 

                                                             
166 Se tidigare i kapitel 2. Att känna till i förhand om PDL och patientjournalen. 
167 Mer om vem personuppgiftsansvarige är i avsnitt 3.4.1. Rättstillämparen: hälso- och sjukvårdspersonalen. 
168 Förutom rätten till ersättning för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som den enskilde har. Se 

prop. 1997/98:44, s. 105. 
169 Prop. 1997/98:44, s. 105. 
170 Se till exempel Malmö tingsrätts dom i mål nr B 312-11, 2013-05-02 och Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 

17681-13, 2014-04-23. I Ångermanlands tingsrätts dom i mål nr B 927-14, 2015-06-17 har dock flera av de 

målsägande yrkat skadestånd för både kränkning och sveda och värk.  
171 22:1 RB. Se också till exempel Uppsala tingsrätts dom i mål nr FT 5629-15, 2015-10-27 angående enskilt 

civilrättsligt mål och Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 15635-15, 2016-02-05 angående skadeståndstalan i 

samband med straffrättsligt åtal.  
172 2:3 SkadestL, när skadeståndstalan förs gentemot personalen som begått gärningen och 3:1 SkadestL, när det 

förs gentemot arbetsgivaren. 
173 Uppsala tingsrätts dom i mål nr FT 5629-15, 2015-10-27, s. 2-3. 
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begäran och upphävde därmed domen från tingsrätten och stadfäste parternas ingångna 

förlikning.174 

Ett civilrättsligt ansvar i form av en skadeståndstalan kan också göras i samband med ett 

straffrättsligt åtal, vilket är fallet i flera av de rättsfall som tas upp i denna uppsats.175 Ett 

exempel är ett mål mot A som var anställd vid ett sjukhus och åtalades för dataintrång.176 

Förutom åklagarens yrkande mot A i målet yrkade även 33 av de målsägande att A skulle utge 

skadestånd på grund av kränkning eller kränkning och sveda och värk.177 Tingsrätten 

resonerade i sina domskäl att skadeståndsanspråken skulle bedömas utifrån om dataintrånget 

inneburit en allvarlig kränkning med hänsyn till vilken typ av uppgifter som intrånget rört, tid 

och omfattningen av brottsligheten. I målet mot A fann tingsrätten att de målsägande som 

utsatts för många intrång hade blivit utsatta för så allvarlig kränkning att ersättning skulle 

utgå.178 Tingsrätten fann även gällande några andra av de målsägande att även om det begåtts 

få dataintrång gentemot dem så var de berörda uppgifterna av sådan typ att intrånget behövde 

anses utgöra en allvarlig kränkning. Samtidigt fann också tingsrätten i målet att de uppgifter 

som intrånget avsett gällande flera av de andra målsägande inte varit av den typ eller att 

brottsligheten varit i den omfattning att kränkningen kunde betraktas vara allvarlig.179 

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten av 11 av de målsägande som yrkade att hovrätten 

skulle förplikta A att betala skadestånd till dem i enlighet med deras yrkanden i tingsrätten. 

Hovrätten fann, i likhet med tingsrätten, att bedömningen för eventuell kränkningsersättning 

skulle grundas på en sammanvägning av flera omständigheter. Efter att ha sett till 

omständigheterna i varje målsägandes intrång fastställde hovrätten tingsrättens dom utan några 

ändringar gällande skadestånden.180 

Utifrån rättspraxis går det tydligt att se ett samband mellan civil- och straffrättsligt ansvar, när 

en skadeståndstalan förs i samband med ett straffrättsligt åtal. Blir den åtalade friad från brottet 

dataintrång ogillas även skadeståndsyrkandet. Detta eftersom yrkandet av kränkningsersättning 

grundar sig på att ett brott begåtts. Detta är exempelvis fallet i ett mål som beslutades om i 

Södertörns tingsrätt181 och i ett mål som beslutades om i Göta hovrätt182. Dock innebär inte det 

att så fort den åtalade beslutas vara skyldig för dataintrång att skadestånd för kränkning också 

döms ut om det finns en skadeståndstalan. Ett exempel på en sådana situation är ett mål som 

var upp i Gotlands tingsrätt. I målet fann tingsrätten att den åtalade B var skyldig till dataintrång 

men att intrånget inte var så allvarligt att målsägandes integritet kränktes i den grad att 

                                                             
174 Svea hovrätts dom i mål nr FT 10511-15, 2016-05-18, s. 1-2. 
175 Se till exempel Malmö tingsrätts dom i mål nr B 312-11, 2013-05-02 och Stockholms tingsrätts dom i mål nr 

B 14743-11, 2012-02-13. 
176 Ångermanlands tingsrätts dom i mål nr B 927-14, 2015-06-17, s. 1-4. 
177 Ångermanlands tingsrätts dom i mål nr B 927-14, 2015-06-17, s. 6-9. 
178 Ångermanlands tingsrätts dom i mål nr B 927-14, 2015-06-17, s. 22. 
179 Ångermanlands tingsrätts dom i mål nr B 927-14, 2015-06-17, s. 24. 
180 Hovrätten för Nedre Norrlands dom i mål nr T 769-15, 2016-12-07, s. 3, 5 och 6-11. 
181 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 6045-12, 2012-10-25. 
182 Se Göta hovrätts dom i mål nr B 2097-10, 201-10-25, domen som överklagades i målet var Skaraborgs 

tingsrätts dom i mål nr B 1557-10, 201-06-16. Göta hovrätt fann att den tilltalades handling var berättigad på 

grund av att det förelåg nöd och ändrade därmed tingsrättens dom samt upphävde delen om skadestånd. 
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ersättning skulle utgå.183 Slutligen kan därmed sägas om det civilrättsliga ansvaret att det är 

beroende av i vilken grad dataintrånget anses ha kränkt den enskildes integritet.  

5.3. Straffrättsligt ansvar 

”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och 

för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.” 

Citatet är lydelsen av 1:1 brottsbalken (SFS 1962:700) (BrB) och lagens definition av vad ett 

brott är. Ett brott utgör alltså en handling som är reglerad i lag och som personen som begår 

handlingen kan bli ålagd böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnade till 

särskild vård för.184 För att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna bli straffrättsligt ansvarig 

för att inte ha agerat i överensstämmelse med 4:1 PDL måste det finnas en reglerad gärning 

som stämmer in på personalens agerande och för vilken någon eller flera av de nämnda 

påföljderna är föreskriven. Vad är det då personalen gör när de bryter den inre sekretessen? 

Hälso- och sjukvårdspersonalen tar sig olovligen tillgång till information som är avsedd för 

automatiserad behandling. Agerandet motsvarar lydelsen av brottet dataintrång som är reglerad 

i 4:9 c BrB och föreskrivet med påföljderna böter eller fängelse.  

5.3.1. Saken: dataintrång 

För att ett intrång ska omfattas av 4:9 c BrB ska personen olovligen ha hanterat informationen 

i någon av följande former;  

- berett sig tillgång till, 

- ändrat, 

- utplånat eller 

- blockerat uppgift avsedd för automatiserad behandling, alternativt 

- fört in sådan uppgift i register.185 

För att ett straff ska kunna utmätas för ett dataintrång måste gärningen begås olovligen och med 

uppsåt. Brottet dataintrång i 4:9 c BrB lyder olovligen bereder sig tillgång. Lydelsen innebär 

att det inte finns någon begränsning för bestämmelsen i hänvisning till syftet bakom den 

otillåtna handlingen. Det är alltså inte avsikten bakom intrånget som är straffbar utan intrånget 

i sig som är brottet. För uppsåtskravet innebär det att gärningsmannen inte måste handla med 

ett direkt uppsåt, avse att åstadkomma den angivna effekten, utan att alla former av uppsåt är 

tillämpliga.186 

Vad gäller olovlighetskravet innebär det att gärningen måste ske utan samtycke från den som 

förfogar över uppgiften och utan att vara i överenstämmelse med någon gällande rätt.187 I 

anknytning till regeln om den inre sekretessen i 4:1 PDL innebär olovlighetskravet att 

gärningsmannen inte kan ha varit delaktig i vården av patienten som uppgifterna gäller eller 

behövt uppgifterna av andra skäl för att kunna utföra sitt arbete.  

                                                             
183 Gotlands tingsrätt, mål nr B 780-14, 2016-06-10, s. 1 och 6. 
184 1:1 och 3 BrB. 
185 4:9 c BrB. 
186 Berggren, Andra avdelningen om brotten 4 kap. Om brott mot frihet och frid. 
187 Berggren, Andra avdelningen om brotten 4 kap. Om brott mot frihet och frid. 
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Antalet dataintrångsärenden inom vården har ökat. År 2013 hanterade de svenska vårdåklagarna 

159 brottsmisstankar om dataintrång, de flesta rörande hälso- och sjukvårdspersonal som 

olovligen tagit del av patientjournaler. Antalet dataintrångsärenden var 475 stycken år 2014 och 

enbart mellan januari och augusti år 2015 utreddes 759 misstankar om dataintrång.188 

5.3.2. Underrättspraxis 

Det finns flera rättspraxis där hälso- och sjukvårdspersonal har blivit åtalade för dataintrång i 

patientjournaler. Ett exempel är ett mål som togs upp i Luleå tingsrätt år 2016. I målet åtalades 

hälso- och sjukvårdspersonalen P för att olovligen berett sig tillträde till uppgift i en 

patientjournal med stöd av 4:9 c BrB. P medgav att inloggningen skett av misstag men bestred 

brott då handlingen inte begåtts medvetet för att begå brott. Tingsrätten fann att P genom 

inloggningen, som P medgivit, begått en handling som utgör dataintrång eftersom brottets 

rekvisit bereda sig tillgång till innebär att det räcker om gärningsmannen kan få del av 

uppgifterna, behöver alltså faktiskt inte ta del av patientuppgifterna. Genom sin inloggning 

kunde P, enligt tingsrätten, ta del av uppgifterna varför tingsrätten fann att avgörande var 

huruvida P begått handlingen olovligen med uppsåt. Tingsrättens domslut blev att P var skyldig 

till dataintrång på grund av att P inte hade någon vårdrelation till målsägande, vilket gjorde 

handlingen olovlig, och för att P begick intrånget med uppsåt. Tingsrätten ansåg att uppsåt 

förelåg då P hade en privat konflikt med målsägande vilket pekade på medvetenhet och om 

inloggningen varit ett felslag borde det ha funnits bevis på att P varit inne i rätt patients journal 

senare, vilket det saknades bevis för.189 

Ett annat exempel på när en hälso- och sjukvårdspersonal har blivit dömd för dataintrång i 

patientjournaler är ett mål som togs upp år 2012 av Stockholmstingsrätt. I målet åtalades D för 

att olovligen ha tagit del av tre olika patienters journaler. D medgav till att ha gjort de påstådda 

slagningarna i journalerna men förnekade att därigenom ha gjort sig skyldig till dataintrång. D 

hävdade att vid tidpunkten för slagningarna var D ansvarig för vaccinering av patienter vid 

vårdcentralen och kan ha slagit i målsägandes journaler för att få en uppfattning om vilka som 

kunde behöva vaccineras. Vidare anförde D att vid tidpunkten var D också handledare för yngre 

läkare och att han i undervisningssyfte eller av misstag kan ha slagit på någon av de målsägande. 

Ingen av de tre målsägande var patient hos D däremot var samtliga målsägande granne med och 

medlem i samma bostadsrättsförening som D. Under en missämja mellan D och målsägande 1 

framkom ett yttrande från D som tydde på att D kände till att målsägande 1 haft en hjärtinfarkt. 

Målsägande 1 kontrollerade därför vilka som gjort slagningar i dennes journal och upptäckte 

att D gjort tolv slagningar. Därefter visade det sig också att D gjort två slagningar i journalen 

som tillhörde hustrun till målsägande 1 (målsägande 2) och två slagningar i en annan grannes 

journal (målsägande 3). D och målsägande 3 hade aldrig träffats. Tingsrätten fann i sina 

domskäl att det inte fanns någon anledning för D att ha gjort tolv respektive två slagningar i 

patientjournalerna tillhörande målsägande 1 och 2 eftersom ingen av dem sökt vård hos D. 

Därför lämnade tingsrätten invändningarna från D utan avseende och fann D skyldig till 

dataintrång i deras journaler. Vad gäller målsägande 3 fann däremot tingsrätten att det saknades 

utredning om tänkbara orsaker till slagningarna D gjort och att det därför inte kunde uteslutas 

                                                             
188 Lövtrup Vårdåklagarna. 
189 Luleå tingsrätts dom i mål nr B 3196-14, 2016-05-17. 
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att de skett av misstag. Därmed fann tingsrätten att gällande slagningarna om målsägande 3 

kunde det inte bevisas att D brutit den inre sekretessen och frikändes på den åtalspunkten från 

dataintrång.190 D överklagade tingsrättens fällande dom gällande målsägande 1 och 2 till Svea 

hovrätt. Utifrån vad som togs upp i hovrätten fann dock hovrätten ingen anledning att ändra 

tingsrättens dom och fastslog den därför.191 

I en annan rättspraxis fanns en administrativ hälso- och sjukvårdspersonal, S, skyldig till 

dataintrång av en tingsrätt. Tingsrätten grundade sin dom på att det för brottet dataintrång är 

själva intrånget som är straffbart och att det inte har någon betydelse vad gärningsmannens 

orsak bakom eller önskade effekt med handlingen var. Utan avgörande är om det skett ett 

intrång och om intrånget skett uppsåtligen och olovligen. I målet med S var det bevisat att S 

berett sig tillgång till en patientjournal och tingsrätten fann att intrånget begåtts uppsåtligen då 

S uppgett att S kände till att det inte var tillåtet att ta del av journaler om det inte var för 

arbetet.192 

Tydligt från den presenterade underrättspraxisen i detta avsnitt är att domstolarna ser till tre 

faktorer när de avgör om den tilltalade kan dömas för dataintrång. Det första är om det skett ett 

intrång, det andra om intrånget är olovligen och det tredje om intrånget skett uppsåtligen. Den 

andra faktorn om intrånget är olovligen är den som påverkas av 4:1 PDL, eftersom regeln om 

inre sekretess kan göra ett intrång tillåtet. Givetvis finns det dock de rättsfall där domstolarna 

inte behöver ta ställning till någon av de tre faktorerna. Ett exempel på en sådan dom är 

Södertörns tingsrätts dom från tidigare i år. I domen erkände sig den tilltalade skyldig till 

gärningarna. Tingsrätten fann därför att den tilltalade var skyldig baserat på erkännandet och 

på övriga uppgifter i domen som stödde erkännandet.193 

5.4. Offentligrättsligt ansvar 

Det offentligrättsliga ansvaret regleras av patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL). Ansvaret 

hälso- och sjukvårdspersonalen kan ställas inför är främst beslut om kritik från Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) och beslut om behörighetsärenden från HSAN.194 Enligt 7:29 PSL ska 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om de får kännedom om att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte fullgör sina skyldigheter vidta åtgärder så att skyldigheterna fullgörs. En 

sådan skyldighet som avses i 7:29 PSL torde kunna vara att den inre sekretessen efterföljs 

eftersom det av paragrafen framgår att skyldigheten ska föreligga enligt PSL eller någon annan 

föreskrift som gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Att observera gällande det offentlig rättsliga ansvaret är att PSL gör en viss skillnad på ansvar 

för legitimerad och icke-legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.195 Enligt 7:30 PSL ska 

IVO om de anser att det finns skäl för beslut enligt 8 kap. PSL anmäla den legitimerade hälso- 

                                                             
190 Stockholms tingsrätts dom i mål nr B 14743-11, 2012-02-13. 
191 Svea hovrätts dom i mål nr B 2360-12, 2012-10-26. 
192 Halmstads tingsrätts dom i mål nr B 2558-12, 2013-01-25. 
193 Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 15635-15, 2016-02-05. 
194 Angående beslut från IVO se 7 kap. PSL och angående behörighetsärenden hos HSAN se 8 kap. PSL. Hälso- 

och sjukvårdspersonal kan också bli kritiserad av JO, observeras bör dock att JO endast kan kritisera hälso- och 

sjukvårdspersonal inom den offentliga hälso- och sjukvården, se 1 § st. 2 lag (1986:765) med instruktion för 

Riksdagens ombudsmän. 
195 7:30 PSL. 
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och sjukvårdspersonalen till HSAN. Ovan nämndes att HSAN prövar behörighetsärenden som 

utgör skyddsåtgärder, det vill säga frågor som avses i 8:1-12 PSL.196 HSAN prövar 

behörighetsärenden på anmälan av IVO eller på ansökan av den yrkesutövare saken gäller.197 

Två av de skyddsåtgärder som HSAN prövar och fattar beslut om är prövotid och återkallelse 

av legitimation.198 

5.4.1. Saken: prövotid eller återkallelse av legitimation 

Endast legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan hållas ansvarig i form av prövotid eller 

återkallelse av legitimation.199 Av lagrummen för de båda skyddsåtgärderna, prövotid och 

återkallelse av legitimation, framgår det att åtgärderna ska beslutas om respektive utföras om 

rekvisiten i lagrummen är uppfyllda.200 Gällande återkallelse av legitimation finns rekvisiten 

angivna i 8:3-4 PSL och för prövotid finns de angivna i 8:1 PSL. Syftet med de båda 

skyddsåtgärderna är inte att straffa den legitimerade utan att skydda patienterna från hälso- och 

sjukvårdspersonal som av någon anledning anses vara olämplig att utöva sitt yrke.201 

Återkallelse av legitimation är den allvarligare skyddsåtgärden medan prövotid står längre ner 

på allvarlighetsskalan. Att prövotid är mindre allvarligt än återkallelse framgår av så väl 

doktrin202 som av de båda skyddsåtgärdernas rekvisit. För att det ska beslutas om prövotid ska 

den legitimerade, enligt 8:1 p. 1 PSL, ha varit oskicklig i sin utövning av yrket medan den 

legitimerade ska ha varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning för att legitimationen ska återkallas, 

enligt 8:3 p. 1 PSL. Vidare framgår av 8:4 p. 2 och 3 PSL att har ett beslut om prövotid fattats 

och den legitimerade ifråga under prövotid visar sig olämplig igen för att utöva yrket eller 

underlåtit att efterfölja en upprättad prövotidsplan203 ska legitimationen återkallas. Därmed 

tycks prövotid vara den skyddsåtgärd som i första hand beslutas om och att återkallelse av 

legitimation är den åtgärd som sätts in när prövotid inte räcker till. 

5.4.2. Beslut från HSAN 

Det finns flera beslut från HSAN där hälso- och sjukvårdspersonal blivit ålagd en treårig 

prövotid för brott i samband med yrkesutövandet som var ägnat att påverka förtroendet för 

dem.204 Ett exempel på ett ärende där den anmälde, som var den legitimerade sjuksköterskan 

och barnmorskan B, fick en treårig prövotid är HSAN 2013/0021:A4. Både tingsrätten och 

hovrätten hade dömt B för dataintrång.205 Underrätternas domar var grunden för anmälan från 

IVO. I anmälan anförde IVO att brottet är av sådan karaktär att det är ägnat att påverka det 

                                                             
196 8:13 PSL. Se också Axelsson, s. 332. 
197 9:1 PSL. 
198 8:1 och 3 PSL. Det är dessa två skyddsåtgärder som kommer att tas upp i denna uppsats.  
199 7:30 PSL. Prövotid och återkallelse av legitimation tycks vara de två påföljder som beslutas om av HSAN när 

det gäller dataintrång och brytande av den inre sekretessen, se ärendena i följande avsnitt, 5.4.2. Beslut från 

HSAN.  
200 8:1 och 3 PSL. 
201 Axelsson, s. 335. 
202 Se Axelsson, s. 335. 
203 En prövotidsplan ska beslutas om när det bedöms kunna ha betydelse för att komma till rätta med de 

missförhållanden som den legitimerade har blivit ålagd prövotid för. Se 8:2 PSL. 
204 Se till exempel besluten HSAN 2013/0021:A4, 2013-09-03, HSAN 2013/0035:A4, 2013-09-18, HSAN 

2015/14:B2, 2015-04-07 och HSAN 2015/57:B2, 2015-12-28. 
205 Se Alingsås tingsrättsdom i mål nr B 37-12, 2012-05-08, och domen från hovrätten för västra Sverige i mål nr 

B 2981-12, 2012-10-09. 
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förtroende som allmänheten har rätt att hysa för en legitimerad yrkesutövare. IVO menade 

därför att B skulle bli ålagd en treårig prövotid och att en prövotidsplan skulle kunna ha 

betydelse för att se till att händelsen inte upprepades. HSAN fann att med hänsyn till domen 

från hovrätten var det klart att B begått ett brott och att brottet var i samband med hennes 

yrkesutövning eftersom det rörde sig om dataintrång i en patientjournal. Vidare yttrade HSAN 

att eftersom B genom brottet missbrukat förtroendet allmänheten har rätt att hysa för 

legitimerad personal och brottet därmed varit ägnat att påverka förtroendet för B så skulle det 

beslutas om en treåring prövotid. Dock fann HSAN att det inte förelåg något behov av en 

prövotidsplan på grund av att det B behövde göra var att avstå från brottslighet och utredningen 

visade att B inte begått brott tidigare, fortsatt begå brott eller att brottet skett i samband med 

sjukdom eller missbruk. 

I ett annat ärende gällande prövotid fann HSAN däremot att det fanns ett behov av en 

prövotidsplan.206 Den anmälde i ärendet var sjuksköterskan W som samma år som anmälan 

gjordes, år 2015, blivit dömd av tingsrätt för dataintrång i enlighet med 4:9c BrB.207 Grunden 

för anmälan var domen från tingsrätten, i vilken det framkommer att W erkänt dataintrången. 

Tingsrätten fann att eftersom dataintrången varit riktade mot ett flertal personer och avsett 

känslig information samt att W begått tidigare vandel och gärningen denna gång varit 

föregången av en särskild engångshändelse (en familjemedlems sjukdom) att W skulle dömas 

till påföljden villkorlig dom.208 IVO menade i sin anmälan till HSAN gällande W att en 

prövotidsplan skulle kunna ha betydelse för att komma till rätta med missförhållandena, med 

andra ord de orsaker som tingsrätten grundat sin dom på. HSAN beslutade i ärendet att W skulle 

åläggas en treårig prövotid eftersom W begått ett brott i samband med yrkesutövningen och att 

brottet fick anses varit ägnat att påverka förtroendet för W. Enligt HSAN förelåg inga särskilda 

skäl för att underlåta beslutet om prövotid. Vidare fann även HSAN att en prövotidsplan skulle 

kunna underlätta för IVO att följa upp W under prövotiden. HSAN ansåg också att 

prövotidsplanen skulle kunna ha betydelse för att komma till rätta med missförhållandena och 

se till att gärningen inte upprepas.209  

Sett till skillnaden mellan ärendena om B, där ingen prövotidsplan upprättades, och W, där 

prövotidsplan upprättades, så tycks det vara historian och orsakerna bakom dataintrången som 

är avgörande. Gällande W fanns det en historia av tidigare vandel och en särskild händelse som 

lett till dataintrånget medan det för B inte tycks ha funnits någon tidigare historia eller särskild 

händelse, liknande den W hade, som lett till dataintrånget210 

Ett beslut från HSAN där påföljden blev återkallelse av legitimation är HSAN 2015/13:A4. Den 

anmälde i ärendet var läkaren F. IVO yrkade att F i första hand skulle förlora sin legitimation 

på grund av att F gjort sig skyldig till ett grovt brott i samband med yrkesutövningen som var 

ägnat att påverka förtroende för F. I andra hand yrkade IVO att HSAN skulle besluta om en 

treåring prövotid. Grunden för andrahandsyrkandet var att F i samband med yrkesutövandet 

                                                             
206 HSAN ärende om prövotid med beteckning 24.1 – 704/2016, 2016-11-21. 
207 Göteborgs tingsrätts dom i mål nr B 2107-5, 20115-06-22. 
208 Se Göteborgs tingsrätts dom i mål nr B 2107-5 20115-06-22, s. 3. 
209 HSAN ärende om prövotid med beteckning 24.1 – 704/2016, 2016-11-21, s. 2-3. 
210 Se Alingsås tingsrätts som i mål nr B 37-12, 2012-05-08 och domen från hovrätten för västra Sverige i mål nr 

B 2981-12, 2012-10-09. 
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gjort sig skyldig till ett brott som var ägnat att påverka förtroendet för honom. I sin anmälan 

anförde IVO att F blivit dömd för dataintrång i samband med sin yrkesutövning.211 IVO menade 

att de i likhet med tingsrätten ansåg att frekvensen, systematiken och den etniska urskiljningen 

i dataintrången F begått visade på att F medvetet begått den olovliga gärningen. Med bakgrund 

av det ansåg IVO att brottet F begått i samband med sin yrkesutövning var ett allvarligt brott 

som var ägnat att påverka förtroendet för F. Enligt IVO fanns det heller inga särskilda skäl att 

underlåta beslut om återkallelse av legitimation eller prövotid. F svarade på anmälan från IVO 

med att anföra att F begått misstag i sin yrkesutövning och erkände att det begångna brottet var 

ägnat att påverka förtroendet för yrkesrollen. Dock menade F att det inte förelegat någon fara 

för patientsäkerheten och att brottet inte var allvarligt, varför det inte heller var tillräckligt för 

att återkalla legitimationen. HSAN kom i sitt beslut fram till att brottet F begått var att betrakta 

som allvarligt enligt PSL, eftersom F vid ett stort antal tillfällen tagit del av flera 

patientjournaler olovligen och dessutom gått vidare till ”känslig verksamhet”. HSAN fann även 

att F genom brotten F begått tveklöst missbrukat förtroendet som allmänheten har rätt att känna 

till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Några särskilda skäl för att underlåta återkallelse 

förelåg inte enligt HSAN och allt sammantaget blev beslutet att legitimationen återkallades från 

F. 

5.5. Sammanfattning 

Ansvar för brytande av den inre sekretessen kan ske inom fyra rättsområden; arbetsrätt, civilrätt, 

straffrätt och offentlighetsrätt. Det kan tyckas som om det är det straff- och offentligrättsliga 

ansvaren som påverkar personen mest, genom att personen blir skyldig till ett brott, blir satt på 

prövotid eller kanske till och med får legitimationen återkallad (förutsatt att personen är 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal). Givetvis ska dock de arbets- och civilrättsliga 

konsekvenserna inte förkastas eftersom de kan ge kännbara ekonomiska konsekvenser.  

Utifrån den rättspraxis och de myndighetsbeslut som tagits upp ovan går det att se att den inre 

sekretessen vid upprepade tillfällen bryts. Det går också tydligt att se ett samband mellan det 

straff- och offentligrättsliga ansvaren. Myndighetsbesluten från HSAN gällande huruvida den 

anmälde begått brott grundar sig helt på underrätternas straffrättsliga domar, alternativt 

strafförelägganden212. Detta innebär i teorin att för att besluten från HSAN ska vara korrekta så 

måste domarna från underrätterna vara korrekta. Frågan är då med hänsyn till lagtextens 

allmänna hållning213 och rättstillämparens olika tolkningar och tillämpningar214 om utfärdandet 

av ansvar mot hälso- och sjukvårdspersonalen går rätt till? 

  

                                                             
211 Se Malmö tingsrätts dom i mål nr B312-11, 2013-05-02 och domen från hovrätten över Skåne och Blekinge i 

mål nr B 1532-13, 2014-03-11. 
212 Se ärende om prövotid HSAN 2015/14:B2, 2015-04-07. 
213 Se tidigare avsnitt 3.3. Konstruktionen av regeln om inre sekretess i 4:1 PDL. 
214 Se tidigare avsnitt 3.4. Tolkning och tillämpning av 4:1 PDL. 
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DE LEGE FERENDA 

6. Förändring av den inre sekretessen (?) 

6.1. Ett försök att förändra 

Uppsatsens första delsyfte var att redogöra för och analysera de lege lata. Klart utifrån 

framställningen har följande tre fakta blivit; 

- det finns lite att hämta om hur det är tänkt att 4:1 PDL ska tolkas och tillämpas,215  

- det råder en osäkerhet hos rättstillämparna om hur 4:1 PDL ska tolkas och tillämpas216 

- samtidigt som det finns ett tydligt behov av den inre sekretessen eftersom det begås 

obehöriga intrång.217 

Regeln om den inre sekretessen i 4:1 PDL är, enligt mig, en rättsregel med ett viktigt syfte, att 

skydda patientens integritet gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen, men det är också en 

rättsregel som inte fungerar optimalt. Att 4:1 PDL inte är hundraprocentig i sin nuvarande 

utformning är ett känt faktum. År 2014 lades det fram ett förslag om en ändring av 4:1 PDL 

vars syfte var att underlätta förståelsen av regeln.218  

Denna uppsats andra delsyfte är att undersöka hur 4:1 PDL borde vara utformad. När ett lagrum 

ska skapas finns det flera faktorer som måste tas hänsyn till. Både annan lagstiftning och vissa 

perspektiv och principer måste beaktas. I detta kapitel kommer frågan hur 4:1 PDL borde vara 

utformad att diskuteras samt ett tidigare försök att redogöras för. De lege ferenda kommer att 

analyseras utifrån ett integritetsperspektiv. Även annan lagstiftning som stödjer integriteten 

kommer att redogöras för. Avsikten med analysen är att avgöra om regeln om inre sekretess 

utifrån ett integritetsperspektiv bör förändras samt om det går att dra någon slutsats om hur 

förändringen i sådana fall bör se ut. 

6.2. SOU 2014:23 

Ett tidigare försök att förändra regeln om inre sekretess i 4:1 PDL gjordes, som nämnts ovan, 

år 2014. Utredningen om en eventuell förändring av bland annat 4:1 PDL presenterades i SOU 

2014:23. Bakgrunden till utredningens förslag om en förändring var att utredningen ansåg att i 

PDL betonas de regler som skyddar patientuppgifter från obehörig åtkomst medan de övriga 

syftena med lagen inte uttrycks genom materiella regler. Utredningen menade att det är denna 

betoning i PDL som kan vara en av orsakerna till att lagen inte uppfattas ha varit en reform av 

tillgängligheten till information inom hälso- och sjukvården. Det anfördes av utredningen att 

det ena syftet med PDL, att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna ta del av information de 

behöver för sin yrkesutövning (patientsäkerheten) hamnat i andra hand bakom det andra syftet 

med lagen, patientens integritetsskydd.219 Utredningen uttryckte därför följande; 

”För att en lagstiftning ska få avsedd effekt på ett sådant sätt att lagstiftningens intentioner 

förverkligas är det, enligt vår bedömning, viktigt att lagstiftningens olika värden är 

uppenbara för dem som ska tillämpa lagstiftningen. Det kan därför finnas skäl att överväga 

                                                             
215 Se avsnitt 3.3. Konstruktionen av regeln om inre sekretess i 4:1 PDL. 
216 Se avsnitt 3.4 Tolkning och tillämpning av 4:1 PDL. 
217 Se kap. 5. Ansvar vid brytande av den inre sekretessen. 
218 SOU 2014:23. 
219 SOU 2014:23, s. 115-116. 
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om regleringen av hälso- och sjukvårdens personuppgiftsbehandling på ett tillräckligt 

tydligt sätt lyfter fram vikten av att den som arbetar i hälso- och sjukvården har tillgång till 

den information som behövs för att ge patienten bästa möjliga vård och omhändertagande 

och hur det kan göras utan att för den skull låta skyddet för den personliga integriteten 

hamna i skymundan.”220 

I framtagandet av förslaget utgick utredningen bland annat från utgångspunkterna att 

informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska medverka till ökad patientsäkerhet 

och samtidigt tillgodose behovet av personlig integritet.221 Utredningen lade fram ett förslag 

om en ny lag, hälso- och sjukvårdsdatalagen, som skulle ersätta PDL och förändra vissa 

bestämmelser i PDL. Bestämmelser som inte förändrades skulle överföras från PDL till den nya 

lagen.222 

Delen av förslaget i SOU 2014:23 som berörde en förändring av den inre sekretessen i 4:1 PDL 

bestod av att den nuvarande bestämmelsen i PDL skulle föras över till den nya lagen men med 

några justeringar. I den nya lagen skulle det statueras att den som arbetar hos en vårdgivare får 

ta del av patientjournalen om denne behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och 

sjukvården och uppgifterna ska användas för något av de tillåtna ändamålen för behandling av 

personuppgifter.223 Med andra ord skulle det första rekvisitet i 4:1 PDL, arbetar hos en 

vårdgivare, finnas kvar medan de andra två rekvisiten, deltar i vården och av annat skäl 

behöver uppgifterna, omformuleras och slås ihop samt att det skulle läggas till ett 

ändamålsrekvisit.224 Som skäl för sitt förslag att omformulera 4:1 PDL anförde utredningen att 

regeln om inre sekretess är den bestämmelse i PDL som förmodligen orsakat mest 

tillämpningsproblem. Utredningen ville därför förtydliga regeln och sätta den i ett sammanhang 

som generellt handlar om ansvar för en säker hantering av uppgifter i vården.225 

Till SOU 2014:23 skrev juristen Bergdahl, som anses vara en expert, ett särskilt yttrande om 

förslaget. Bergdahl anförde i huvudsak i sitt yttrande att de föreslagna förändringarna skulle 

leda till ett försämrat integritetsskydd för patienten och gav sitt yttrande titeln Vart tog 

patientens integritetsskydd vägen?. I sitt yttrande uttalade Bergdahl att utredningens förslag 

generellt innebar en större eventuell spridning av patientuppgifter och ifrågasatte om hälso- och 

sjukvårdens informationssystem verkligen skulle öppnas upp ytterligare innan det blivit styrkt 

att reglerna om exempelvis tilldelningen av behörighet och åtkomstkontroller verkligen 

tillämpas av vårdgivaren och har en faktisk funktion i verkligheten. Bergdahl anförde att 

patientsäkerheten inte är mindre viktig än vad integritetsskyddet är, utan att fokus borde ligga 

på att båda syftena tillgodoses. I utredningens förslag ansåg dock Bergdahl att det blivit 

integritetsskyddet som fått komma i andra hand efter patientsäkerheten. Bergdahl fann att det 

                                                             
220 SOU 2014:23, s. 116. 
221 SOU 2014:23, s. 124. 
222 SOU 2014:23, s. 126. 
223 SOU 2014:23, s. 173 och 175-176. 
224 Värt att notera är att minst två vårdgivare i sina interna riktlinjer har angivit att deras personal ska tolka det 

andra och tredje rekvisitet i anknytning till ändamålen för informationshantering som är angivna i PDL (2:4 

PDL). Se riktlinjerna från Vårdgivare 2 och 7. 
225 SOU 2014:23, s. 175. 
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inte gjorts tillräckliga konsekvensanalyser av hur integritetsskyddet skulle påverkas av förslaget 

och ställde sig därför inte bakom utredningens förslag.226 

Sedan förslaget om förändring av bland annat regeln om inre sekretess i SOU 2014:23 lades 

fram i april 2014 har ingen förändring skett.227 Däremot har sedan förslaget presenterades flera 

remissinstanser inkommit med svar om vad de anser om utredningens förslag. I sina remissvar 

har Datainspektionen, JO och Patientnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting alla 

uttryckligen ställt sig bakom Bergdahls yttrande om vart integritetsskyddet i utredningens 

förslag tog vägen. Samtliga tre konstaterade i sina svar att förslaget innebar en mycket verklig 

risk för att den enskilde individens integritetsskydd skulle försämras.228 Även Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap var kritisk till förslaget i SOU 2014:23 och menade att 

utredningen tagit fel sikte när de föreslog en lagförändring vars syfte var att anpassa den nya 

lagen till den rådande bristen på efterlevnad av PDL.229 

6.3. Begreppet integritet 

Begreppet integritet har flera gånger kommit upp i framställandet av denna uppsats. Inte minst 

i delen om de lege lata där det framkommer att syftet med regeln om inre sekretess i 4:1 PDL 

är att utgöra ett integritetsskydd för patienten gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen. Men 

vad innebär egentligen begreppet integritet. I en bok där juridiska begrepp förklaras har 

begreppet integritet fått följande förklaring; 

”Integritet Den enskildes rätt till sitt eget oberoende liv utan kränkande intrång. Integritet 

är ett viktigt begrepp i flera sammanhang.”230 

Om förklaringen ovan är den riktiga definitionen av begreppet integritet är svårt att avgöra. 

Begreppet har varit uppe till diskussion ett flertal gånger. En gång var i SOU 2007:22 där 

Integritetsskyddskommittén hade till uppgift att analysera och redogöra för hur 

integritetsskyddet hanteras och regleras i gällande rätt. För att kunna undersöka skyddet 

redogjorde utredningen för de försök som gjorts att definiera begreppet personlig integritet. 

Utredningen fann att försök att definiera begreppet finns i bland annat Svenska Akademiens 

ordlista och Nationalencyklopedin samt att begreppet även hanterats i statliga utredningar, hos 

myndigheter och inom EU-rätt. Inte hos någon av källorna var definitionen exakt den samma. 

Vilket enligt utredningen i SOU 2007:22 visade på att det verkligen råder en ständig fråga om 

vad som skall skyddas under ett integritetsskydd.231 

I en annan utredning som lades fram tidigare i år där Integritetskommittén hade till uppgift att 

utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera risker för intrång i den personliga 

integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik 

diskuterades återigen begreppet personlig integritet. Integritetskommittén fann att det inte var 

meningsfullt att försöka hitta en precis definition av begreppet på grund av att rätten till den 

                                                             
226 SOU 2014:23, s. 1219-1221. 
227 PDL är fortfarande gällande rätt. 
228 Se Remissvar Datainspektionen, s. 1-3, Remissvar JO, s. 1-2 och Remissvar Patientnämndens förvaltning, s. 

1-2. 
229 Remissvar Myndigheten, s. 1. 
230 Melin, s. 215. 
231 SOU 2007:22, s. 52-65. 
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personliga omkretsen kring en person inte är absolut. Utan att vad som är att anse som en del 

av den personliga integriteten varierar beroende på omständigheterna.232 

Även om begreppet integritet/personlig integritet inte tycks kunna få en fixerad definition, så 

tycks begreppet vara delvis avgränsat. I samtliga källor som behandlat begreppet i denna 

uppsats har det i grund och botten handlat om att en person ska få behålla vissa uppgifter för 

sig. Det vill säga att en individs privatliv till stor del är privat, endast för den själv. 

6.4. Lagstiftning som stödjer integriteten 

Integriteten tas inte bara hänsyn till och eftersträvas att skyddas i PDL. Två andra lagar som 

skyddar personers rätt till privatliv är regeringsformen (1974:152) (RF) och EKMR, som svensk 

lag har EMKR fått namnet lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Båda lagarna innehåller en 

bestämmelse vardera som skyddar individen från intrång av staten i dennes personliga 

integritet.  

6.4.1. RF 

Av 2:6 RF framgår det att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång 

i den personliga integriteten om intrånget sker utan samtycke och innebär kartläggning eller 

övervakning av individens personliga förhållanden. Således är 2:6 RF ett integritetsskydd för 

den enskilde gentemot staten. Den nuvarande utformningen av bestämmelsen i 2:6 RF arbetades 

fram under åren 2009/2010 och är resultatet av att det ansågs angeläget att stärka 

grundlagsskyddet för den personliga integriteten. En av anledningarna till att det ansågs vara 

angeläget var att Sverige anslutit sig till Europeiska unionen (EU) och EKMR.233  

När det utökade integritetsskyddet i 2:6 RF skapades gjordes en bedömning av vilket behov 

som fanns för ett integritetsskydd främst utifrån individens intresse av att skydda information 

om sig själv. Lagstiftaren ansåg att även integritetsskyddet behövde finnas med i grundlagarna, 

på samma sätt som exempelvis yttrande- och åsiktsfriheterna för att rättigheten till ett privatliv 

skulle få samma privilegierade ställning som övriga rättigheter och friheter. Förhoppningen var 

att om integritetsskyddet fanns med i en grundlag så skulle det också komma att tas större 

hänsyn till vid skapandet av ny lagstiftning i framtiden och även allmänt värderas högre.234 

Lagstiftarens avsikt är att integritetsskyddet i 2:6 RF ska vara inriktad på att skydda information 

om enskildas personliga förhållanden. Enligt förarbetena kan sådan information vara allt ifrån 

personens namn till dennes familjeförhållanden och hälsa.235 Att uppgifter om en persons hälsa 

uttryckligen benämns som information som ska skyddas av integritetsskyddet i förarbetena 

tyder på att patientuppgifter definitivt är information som ska skyddas av 2:6 RF. 

Av 2:6 RF framgår det att intrånget måste vara betydande för att det ska strida mot rättigheten 

i bestämmelsen. Rekvisitet betydande fick en del kritik i förarbetena av flera instanser som 

befarade att rekvisitet skulle orsaka gränsdragningsproblem på grund av att det måste göras en 

bedömning av vad som är betydande. Vad som uttalas i förarbetena om vad som är ett betydande 

                                                             
232 SOU 2016:41, s. 39. 
233 Prop. 2009/10, s. 173. 
234 Prop. 2009/10, s. 175-176. 
235 Prop. 2009/10, s. 177. 
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intrång är att det framförallt är karaktären av uppgifterna som olovligen tas del av som avgör 

om intrånget är betydande. Lagstiftaren menade att desto känsligare uppgifterna är desto större 

betydelse har statens intrång.236 Rättigheten till ett integritetsskydd i 2:6 RF kan vidare under 

vissa förutsättningar begränsas genom lag med stöd av 2:20-21 RF. Det är således genom 

bestämmelserna i 2:20-21 RF som regeln om inre sekretess i 4:1 PDL kan ge hälso- och 

sjukvårdspersonalen rätt att ta del av informationen i patientjournalen. 

6.4.2. EKMR 

EKMR antogs år 1950 av EU och anses vara ett av de mest effektiva skydden för mänskliga 

rättigheter. För att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller skyldigheterna som åligger dem 

enligt EKMR och för att säkerställa att medborgarna i staterna har ett effektivt skydd har 

Europadomstolen (European Court of Human Rights), en oberoende domstol, rätt att pröva 

frågor rörande EKMR. Sedan år 1995 är EKMR svensk lag och tillkännagavs genom Sveriges 

inträde i EU genom SFS 1994:1500 och SFS 1994:1501. 

Den av rättigheterna i EKMR som är av intresse för denna uppsats är art. 8 EKMR Rätt till 

skydd för privat- och familjeliv. Art. 8 EKMR är uppdelad i två delar. Den första delen reglerar 

rättigheten, att alla har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.237 Den andra delen reglerar hur stater får begränsa rättigheterna i den första 

delen.238 Det finns en stor mängd domslut från Europadomstolen som hanterar art. 8 EKMR. 

Domstolen tar upp såväl frågor om vad som inkluderas under rättigheterna i 8(1) EKMR som 

vilka inskränkningar offentliga myndigheter får göra med stöd av 8(2) EKMR. En definition av 

vad som inkluderas i rekvisitet privatliv har Europadomstolen avhållit sig från att göra, men 

enligt professor Alastair Mowbray så är begreppets gränser ever-expanding (översatt ungefär 

ständigt expanderande).239 Trots att det inte finns någon förteckning över vad som kan räknas 

in under rättigheten rätt till ett privatliv så har Europadomstolen uttalat att personlig information 

om en patient undoubtedly (översatt ungefär otvivelaktigt ) är något som hör till en persons 

privatliv och därför kan falla in under art. 8(1) EKMR.240 

Gällande den första delen av art. 8 EMKR har Europadomstolen i flera fall statuerat att art. 8(1) 

EMKR medför positiva skyldigheter för staten.241 Ett rättsfall som påpekade medlemsstaternas 

positiva skyldigheter och som är intressant för den fortsatta framställningen är I v. Finland. 

Bakgrunden till fallet var att Finland vid tidpunkten saknade ett system för att se till att 

obehöriga inte kunde ta del av patientjournaler och att alla hos en vårdgivare kunde ta del av 

all information som fanns. I misstänkte att obehöriga tagit del av patientuppgifter om I men fick 

avslag av de nationella domstolarna då domstolarna ansåg att det inte fanns beständiga bevis. I 

fallet yrkade I att Finland brutit sina positiva skyldigheter i art. 8(1) EKMR genom att inte 

säkerställa respekt för privat information om I själv genom dataskyddsregler.242 

                                                             
236 Prop. 2009/10:80, s. 182-183. 
237 8(1) EKMR. 
238 8(2) EKMR. 
239 Mowbray, s. 488. 
240 Case of I v. Finland, textstycke nr 35. 
241 Mowbray, s. 573. 
242 Case of I v. Finland, textstycke nr 7, 9, 13-17 och 37. 
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Europadomstolen uttalade följande gällande medlemsstaternas positiva skyldigheter i art. 8(1) 

EKMR i förhållande till skydd av patientuppgifter; 

”The protection of personal data, in particular medical data, is of fundamental importance 

to a person´s enjoyment of his or her right to respect for private and family life as 

guaranteed by Article 8 of the Convention. Respecting the confidentiality of health data is 

a vital principle in the legal systems of all the Contracting Parties to the Convention. It is 

crucial not only to respect the sense of privacy of a patient but also to preserve his or her 

confidence in the medical profession and in the health services in general. […] The 

domestic law must afford appropriate safeguards to prevent any such communication or 

disclosure of personal health data as may be inconsistent with the guarantees in Article 8 

of the Convention.”243 

Vad Europadomstolen medan i det citerade uttalandet ovan var att Finland och alla andra 

medlemsstater måste ha lagar som i praktiken effektivt skyddar patientuppgifter från att 

obehöriga ska kunna ta del av dem. Har inte medlemsstaterna ett i praktiken effektivt skydd för 

att skydda individernas rätt till respekt för privatlivet så uppfyller inte staterna de positiva 

skyldigheterna. Då Finland vid tidpunkten för intrånget i patientjournalen om I saknade sådan 

lagstiftning var intrånget ifråga ett brott mot art. 8(1) EKMR.244 

6.5. Ett integritetsperspektiv på 4:1 PDL 

Integritet kan påstås handla om en individs rätt att behålla information om sig själv för sig själv. 

Därmed när de lege ferenda av 4:1 PDL nu ska studeras ur ett integritetsperspektiv handlar det 

om att ställa frågan huruvida regeln om inre sekretess i 4:1 PDL skyddar patientens privata 

information i journalen? Eller i annan formulering är hälso- och sjukvårdspersonalens tillgång 

till patientjournalen begränsad i tillräcklig utsträckning för att skydda patientens integritet? 

I SOU 2014:23 framkom det att utredningen ansåg att integritetsperspektivet har fått mer 

utrymme än hälso- och sjukvårdspersonalens behov av information i behandlingen av 4:1 PDL 

och att det var något som behövde korrigeras.245 Responsen på utredningens förslag blev dock 

att många instanser ifrågasatte vart integritetsaspekten tog vägen i SOU 2014:23.246 Utifrån RF 

och EKMR har det framkommit att integriteten verkligen inte är något som får tappas bort i 

skapandet av lag. I förarbetena till RF uttrycks det skriftligen att en av förhoppningarna med att 

placera ett stadgat integritetsskydd i en grundlag var att integriteten skulle får mer 

uppmärksamhet i lagstiftningsprocesser och kommat att värderas högre.247 Därmed, även om 

utredningen i SOU 2014:23 kan anses ha rätt i att även personalens behov av information måste 

hållas i åtanke, är integriteten något som aldrig kan bortses från. Framförallt kan integriteten 

inte glömmas bort i lagstiftning som reglerar åtkomst till privat information för andra än den 

informationen handlar om. 

Regeln om inre sekretess i 4:1 PDL är en av de lagstadgade begränsningar som gjorts av 

individens rätt till ett privatliv och integritetsskydd. Bestämmelsen i 4:1 PDL ger någon annan, 

                                                             
243 Case of I v. Finland, textstycke nr 38. 
244 Case of I v. Finland, textstycke nr 47-49. 
245 SOU 2014:23, s. 115-116. Se tidigare avsnitt 6.2. SOU 2014:23. 
246 Se till exempel Remissvar Datainspektionen. Se mer i tidigare avnitt 6.2. SOU 2014:23. 
247 Prop. 2009/10:80, s. 175-176. Se tidigare avsnitt 6.4. Lagstiftning som stödjer integriteten. 
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behörig hälso-och sjukvårdspersonal, en lagstadgad rätt att ta del av information om en person, 

som inte kan påstås vara annat än privat. Även om både EKMR och RF tillåter att rätten till 

privatliv inskränks med stöd av lag så ska det finnas ett effektivt och praktiskt skydd för att det 

lagstadgade intrånget inte ska bli större än nödvändigt.248 Eftersom 4:1 PDL utgör det 

lagstadgade intrånget i det här fallet innebär det att regeln om inre sekretess ska vara så 

skyddande som möjligt ur ett integritetsperspektiv, detta för att regeln ska anses vara effektiv i 

praktiken. 

Huruvida 4:1 PDL är effektiv i praktiken kan ifrågasättas. Tidigare konstaterades det att det 

råder en osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonalen om när de får ta del av 

patientjournalen.249 I SOU 2014:23 kallades 4:1 PDL för den bestämmelse i PDL som det är 

mest tillämpningsproblem med.250 Att det råder osäkerhet hos personalen om när de kan ta del 

av en journal med stöd av 4:1 PDL är ur ett integritetsperspektiv inte en i praktiken effektiv 

skyddsreglering av integriteten. Detta på grund av att om en personal tar del av en patientjournal 

men det sedan visar sig att personalen inte har stöd av regeln om inre sekretess innebär det för 

patienten att skadan redan är skedd. Ett obehörigt intrång i en patientjournal är en skada på 

patientens integritet som inte kan tas tillbaka eller repareras eftersom hälso- och 

sjukvårdspersonalen då redan har tagit del av den privata informationen.251  

Tidigare i denna uppsats har det på flera ställen konstaterats att det begås en hel del obehöriga 

intrång av hälso- och sjukvårdspersonal i patientjournaler.252 Integritetskommittén kom i sin 

utredning om integritet och informationsteknik fram till att två av anledningarna till att det 

uppstår risker med informationshanteringen inom hälso- och sjukvården är att regelverket i PDL 

inte efterföljs och att hälso- och sjukvårdspersonalen (samt vårdgivaren) inte har tillräckliga 

kunskaper.253 Således tyder Integritetskommitténs slutsats och den i denna uppsats redovisade 

osäkerheten hos rättstillämparen på att det bör ske en förändring av regeln om inre sekretess. 

Ur ett integritetsperspektiv kan det dock ifrågasättas om det är en lagteknisk förändring som 

bör ske eller om det är instruktionerna om hur bestämmelsen ska tillämpas som behöver 

förtydligas?  

Anledningen till att 4:1PDL inte är effektiv i praktiken och därmed ett mindre bra fungerande 

integritetsskydd tycks främst vara hälso- och sjukvårdspersonalens bristande kunskaper om 

bestämmelsen. Å andra sidan tycks det inte finnas mycket kunskap alls, inte ens i förarbetena, 

om hur den inre sekretessen ska tolkas och tillämpas. Därför går det att ställa frågan om det 

verkligen är 4:1 PDL som behöver omformuleras eller om det är så att förarbetena behöver 

vidareutvecklas och någon mer kompletterande bestämmelse/föreskrift skapas. Oavsett hur 

regeln om inre sekretess skulle kunna förändras så är det ur ett integritetsperspektiv klart att en 

förändring som leder till att regeln blir effektiv i praktiken är vad som behövs. Skulle regeln 

                                                             
248 2:20-21 RF och art. 8(2) EKMR ger stöd för lagstadgade inskränkningar av de respektive rättigheterna. 

Gällande att det ska vara ett i praktiken effektivt och så litet intrång som möjligt i integritetsskyddet se till 

exempel prop. 2007/08:126, s. 147 och Case of I v. Finland, textstycke nr 38. 
249 Se tidigare avsnitt 3.4.1. Rättstillämparen: hälso- och sjukvårdspersonalen.  
250 SOU 2014:23, s. 175. 
251 Landelius, s. 324. 
252 Se framförallt kap. 5. Ansvar vid brytande av den inte sekretessen. 
253 SOU 2016:41, s. 274. 
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om inre sekretess kunna förändras på ett sådant sätt borde patientens integritetsskydd stärkas 

och regeln utgöra mindre begränsningar av rättigheterna i 2:6 RF och art. 8(1) EKMR. 

6.6. Sammanfattning 

Regeln om inre sekretess syftar delvis till att vara ett integritetsskydd för patienten gentemot 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Integritet handlar om en rätt för individer att få behålla privat 

information privat. Rättigheten till integritet regleras i både grundlagen RF och i EU-rätten 

EKMR som sedan år 1995 är en del av svensk rätt. RF och EKMR statuerar att individer är 

skyddade mot intrång i integriteten gentemot det allmänna samt att staten får lagstadga om 

giltiga intrång. Ett exempel på ett sådant lagstadgat intrång är regeln om inre sekretess i 4:1 

PDL. 

Bestämmelsen i 4:1 PDL låter hälso- och sjukvårdspersonalen ta del av privat information om 

patienten och inskränker därmed patientens rätt till integritet. Regeln om inre sekretess ska både 

se till att personalen har den information de behöver sett till patientsäkerheten samtidigt som 

patientens integritet ska skyddas i så stor utsträckning som möjligt. Att 4:1 PDL inte är perfekt 

i sin utformning är en uppfattning som delas av många och ett försök har gjorts att förändra 

regeln i SOU 2014:23. Förslaget som presenterades blev dock hårt kritiserat ur ett 

integritetsperspektiv och flera instanser ansåg att förslaget skadade integritetsskyddet.  

Ur ett integritetsperspektiv bör det ske en förändring av regeln om inre sekretess i 4:1 PDL. Hur 

förändringen skulle kunna se ut är svårt att göra ett uttalande om men klart är att 4:1 PDL 

behöver blir effektivare i praktiken för att utgöra ett bättre integritetsskydd. Kanske är det inte 

lagtexten i 4:1 PDL som behöver förändras. Utan istället förarbetena och de kompletterande 

bestämmelserna/föreskrifterna som måste bli tydligare eftersom det största problemet ur ett 

integritetsperspektiv tycks vara hälso- och sjukvårdspersonalens osäkerhet i tillämpningen av 

4:1 PDL. 
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7. Slutsats 

7.1. De lege lata 

Uppsatsens första delsyfte var att redogöra för och analysera gällande rätt för när hälso- och 

sjukvårdpersonalen får ta del av patientjournalen. Klart har blivit att gällande rätt främst utgörs 

av 4:1 PDL, som ställer upp rekvisiten för att ett intrång ska vara behörigt. Dock är det tydligt 

att gällande rätt inte enbart består av 4:1 PDL. De kompletterande bestämmelserna till 4:1 PDL 

utgör också gällande rätt eftersom de begränsar omfattningen av rekvisiten i 4:1 PDL. 

Genom lydelsen av 4:1 PDL får hälso- och sjukvårdspersonalen ta del av patientjournalen och 

dess information samtidigt som regeln begränsar vilken personal som har rätt att ta del, vilket 

gör att patientens integritet skyddas. Onekligen utgör därmed 4:1 PDL ett integritetsskydd för 

patienten gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen. Det primära syftet med regeln om inre 

sekretess är att skydda patientens integritet medan det primära syftet med patientjournalen är 

att vara ett arbetsinstrument för hälso- och sjukvårdspersonalen så att personalen kan ge god 

och säker vård till patienten (patientsäkerhet).254 Regeln om inre sekretess i 4:1 PDL får påstås 

se till båda dessa intressen i sin reglering genom att regeln gör det möjligt för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att ta del av patientjournalen och använda informationen där i för att vårda 

patienten samtidigt som regeln begränsar vilken personal som kan ta del och när personalen kan 

ta del. Även om det därmed tas hänsyn till båda syftena så går det att ifrågasätta hur effektfull 

och fungerande 4:1 PDL är som rättsregel.  

Frågan huruvida 4:1 PDL verkligen har någon effekt i praktiken går framförallt att ställa med 

hänsyn till att rättstillämparna tycks vara osäkra på hur regeln ska tolkas och tillämpas. 

Rättspraxis och flera andra rättskällor visar alla på en föreliggande osäkerhet i tillämpningen.255 

Att osäkerheten leder till brister i rättssäkerheten och integritetsskyddet har redan anförts i 

denna uppsats. Vad som inte bör glömmas är dock att osäkerheten också kan påverka 

patientsäkerheten och därmed syftet med patientjournalen. Detta eftersom 

tillämpningsproblemen skulle kunna leda till att hälso- och sjukvårdspersonal drar sig för att ta 

del av patientjournalen i lägen då de känner sig osäkra på om ett intrång är behörigt eller inte, 

vilket i teorin skulle kunna innebära att de missar en viktig liten detalj om patienten som skulle 

kunna ha stor påverkan av val av behandling. En annan konsekvens av osäkerheten som också 

skulle kunna påverka patientsäkerheten och personalens behov av information är att patienterna 

känner sig utsatta och därför inte berättar allt om sitt tillstånd för att de inte vill att det ska finnas 

med i journalen.256 Å andra sidan skulle patienterna kunna spärra informationen de inte vill att 

någon annan än behandlande personal känner till, men då är det om frågan hur många patienter 

som känner till den möjligheten.257 Framförallt uppstår frågan om det ska ligga på patientens 

ansvar att skydda sin egen integritet? 

                                                             
254 Se avsnitten 2.2. Den elektroniska patientjournalen och 3.3. Konstruktionen av regeln om inre sekretess i 4:1 

PDL. 
255 Se framförallt tidigare avsnittet 3.4. Tolkning och tillämpning av 4:1 PDL. 
256 Att hålla i minne här är att det är en skyldighet att föra patientjournal, 3:1 PDL, vilket innebär att det enda 

sättet patienten kan se till att viss information inte finns med i journalen är att hålla inne med informationen. 
257 Om möjligheten att spärra se avsnitt 4.4. Elektronisk åtkomst begränsas genom spärr – 4:4 PDL. 
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Vidare gällande rättstillämparens osäkerhet och vad som utgör gällande rätt för när hälso- och 

sjukvårdspersonalen får ta del av patientjournalen bör vårdgivarens interna riktlinjer beröras.258 

Huruvida de interna riktlinjerna kan anses vara en del av gällande rätt beror på om riktlinjerna 

får ges med stöd av 30 § PUL och om instruktioner som avses i 30 § PUL kan anses vara 

gällande rätt av någon status. Observeras bör att lagstiftaren flyttade ner ansvaret för 

vidareutveckling av den inre sekretessen på myndighetsnivå men avsåg med detta troligtvis inte 

offentliga vårdgivare.259  

Annan rätt som presenterats i samband med 4:1 PDL och som i teorin också borde kunna anses 

vara gällande rätt för när hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av patientjournalen är de arbets-

, civil-, straff- och offentlighetsrättsliga bestämmelserna om ansvar. Eftersom bestämmelserna 

om ansvar reglerar konsekvenserna av ett obehörigt intrång i patientjournalen borde de därmed 

kunna klassas som gällande rätt. Uppenbarligen har ett flertal hälso- och sjukvårdspersonal 

blivit dömda och disciplinerade på grund av att de inte agerat i överenstämmelse med regeln 

om inre sekretess, men frågan som uppkommer där är om det har gått rätt till. Kan man vara 

säker på att personalen ifråga verkligen har agerat på ett sätt som inte stämmer överens med 

regleringen när det finns flera olika tolknings- och tillämpningsmöjligheter? I vissa fall där 

hälso- och sjukvårdspersonalens agerande tydligt går emot lagstiftarens avsikt, att skydda 

patientens integritet, kan sanktionerna utfärdas med stöd av den inre sekretessen. Ett exempel 

på ett sådant rättspraxis, presenterat i denna uppsats, skulle kunna vara Malmö tingsrätts dom.260 

Samtidigt finns det rättspraxis där det kan ifrågasättas om tolkningen och tillämpningen av 4:1 

PDL verkligen skett på ett sätt som går i linje med avsikterna bakom regeln om inre sekretess. 

Ett exempel där vore domen från Södertörns tingsrätt där intern praxis hos vårdgivaren sattes 

före rättsregeln i 4:1 PDL.261 

Att 4:1 PDL tillämpas på ett korrekt eller avsett sätt är viktigt inte bara för patientens 

integritetsskydd och för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna ta del av patientjournalen 

och därmed tillgodose patientsäkerheten utan också för att de sanktioner hälso- och 

sjukvårdspersonalen ställs inför har inverkan på den individens liv. Anses en hälso- och 

sjukvårdspersonal ha gjort ett obehörigt intrång in en journal kan den som enskild individ 

klassas som brottsling, få betala böter och höga skadestånd samt bli avskedad vilket för de allra 

flesta har stora ekonomiska konsekvenser. Således är det inte bara integriteten, 

patientsäkerheten och rättssäkerheten, vilka är de tre aspekter som hittills främst tagits upp som 

anledningar, som talar för att regeln om inre sekretess behöver vara en regel som fungerar 

effektivt i praktiken. 

Sammanfattningsvis om de lege lata kan det påstås att den utgörs av ett nät av olika 

bestämmelser i olika lagar som alla länkas samman på något sätt med 4:1 PDL. Regeln om inre 

sekretess i 4:1 PDL är därmed navet av den gällande rätten. Det kan även konstateras att det är 

                                                             
258 Se avsnitt 3.4.1. Rättstillämparen: hälso- och sjukvårdspersonalen.  
259 Se prop. 2007/08:126, s. 147 om lagstiftarens överflyttning av ansvaret till myndighetsnivå. Att lagstiftaren 

skulle ha avsett offentliga vårdgivare är högst otroligt eftersom PDL är tillämplig på både offentlig och privat 

hälso- och sjukvård och privata vårdgivare inte är myndigheter, vilket skulle lämna dem utanför 

vidareutvecklingen av den inre sekretessen.  
260 Se Malmö tingsrätts dom i mål nr B 312-11, 2013-05-02. 
261 Se Södertörns tingsrätts dom i mål nr B 6045-12, 2012-10-25. 
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omöjligt att göra en komplett analys av gällande rätt i en uppsats av denna storlek på grund av 

att de lege lata är utbredd och informationshantering inom hälso- och sjukvården är ett 

komplext område. Av den analys som gjorts och de rättskällor som presenterats går det ändå att 

dra vissa slutsatser om gällande rätt. Framförallt går det att dra slutsatsen att 4:1 PDL inte 

fungerar på ett effektivt sätt eftersom det finns flera tolknings- och tillämpningsproblem med 

regeln samt att problemen inte tycks komma till rätta med eftersom rättspraxisen består av mål 

från tiden för ikraftträdandet av PDL fram till år 2016.262 Således kan det tyckas att det finns 

flera faktorer som talar för en förändring av regeln om inre sekretess. 

7.2. De lege ferenda 

Frågan som ställs i detta avsnitt är om regeln om den inre sekretessen i 4:1 PDL bör förändras? 

Huruvida 4:1 PDL bör förändras utifrån ett integritetsperspektiv har redan diskuterats, men 

utifrån vad som framkommit om de lege lata är det tydligt att 4:1 PDL inte enbart berör 

integriteten.263 När frågan om när hälso- och sjukvårdspersonalen ska få ta del av 

patientjournalen diskuteras finns det två intressen att ta hänsyn till. Det första är patientens 

intresse av integritet det andra är hälso- och sjukvårdspersonalens behov av tillgång till 

information om patienter som de vårdar (patientsäkerhet). De båda intressena är motstående 

eftersom det ena eftersträvar att information ska hållas privat och det andra att informationen 

ska kunna tas del av, av fler än personen den handlar om. Att hålla i minne i denna avvägning 

av de två intressena är också att patientjournalens syfte är att vara ett arbetsredskap för hälso- 

och sjukvårdspersonalen.264 Å andra sidan finns det en bestämmelse i både RF och EKMR som 

ger patienten en rätt att få behålla information om sig själv för sig själv.265 Därmed måste regeln 

om den inre sekretessen hitta en balans mellan de båda intressena så att både patientens rätt till 

integritet och hälso- och sjukvårdspersonalens behov av information för sin yrkesutövning kan 

tillgodoses. Att hitta en balansgång som tillgodoser de båda intressena helt är, enligt mig, 

omöjligt eftersom intressena är motstående. I stället måste målet med frågan, om hur lydelsen 

av 4:1 PDL borde vara utformad, vara att tillgodose de båda intressena i största möjliga mån. 

Idag tillgodoses de båda intressena till viss del av lydelsen av 4:1 PDL, vilket anförts i avsnittet 

ovan. Samtidigt visar alla tolknings- och tillämpningsmöjligheter som hälso- och 

sjukvårdspersonalen och domstolarna använder att lydelsen av 4:1 PDL försämrar 

rättssäkerheten och skapar en ostadig nivå på patienternas integritetsskydd. Tolknings- och 

tillämpningsmöjligheterna torde även leda till en viss ineffektivitet i hanteringen av information 

inom hälso- och sjukvården vilket innebär att 4:1 PDL egentligen inte är i överensstämmande 

med något av syftena med PDL.266 

Det är inte bara det sviktande integritetsskyddet och osäkerheten i tolkningen och tillämpningen 

av 4:1 PDL som tyder på att en förändring av regeln om den inre sekretessen bör ske. En annan 

faktor är den sammanhållna journalföringen. Den sammanhållna journalföringen skapar en 

möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonal att ta del av patientuppgifter som finns hos en annan 

vårdgivare, därmed får personalen tillgång till ännu mer privat information, vilket gör det ännu 

                                                             
262 Se Källförteckningen för en lista över rättspraxisen som använts i uppsatsen och datum för deras avgöranden. 
263 Även rättssäkerhet och patientsäkerhet är två viktiga aspekter.  
264 Se tidigare avsnitt 2.2. Den elektroniska patientjournalen. 
265 Se tidigare avsnitt 6.3. Lagstiftning som skyddar integriteten. 
266 Angående vilka syftena är med PDL se 1:2 PDL och tidigare avsnittet 2.2. PDL. 
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viktigare med en tydlig reglering för att minimera oåterkalleliga skador på patienternas 

integritet. En andra faktor som talar för en förändring är ansvarsfördelningen vid obehöriga 

intrång. Regeln om inre sekretess i 4:1 PDL håller hälso- och sjukvårdspersonal personligt 

ansvarig, 4:2-3 PDL lägger över en del ansvar på vårdgivaren genom behörighetstilldelningen 

och åtkomstkontrollerna och 4:4 och 8:5 PDL lägger över en del av ansvaret på patienten.267 

Att hälso- och sjukvårdspersonalen och vårdgivaren ska hållas ansvariga är giltigt men ska 

patienten egentligen behöva ha något ansvar för den inre sekretessen. Sett till 

Europadomstolens dom i I v. Finland så ska patienterna inte ha något ansvar eftersom de 

positiva skyldigheterna i art. 8(1) EKMR att skydda respekten för rätten till privatliv åligger 

staten. Således eftersom patienten egentligen inte ska behöva göra något för att skydda sina 

patientuppgifter från obehöriga intrång så behövs det en annan reglering som är effektiv i 

praktiken utan någon inblandning av patienten. 

Hur bör då 4:1 PDL förändras? Skulle regeln om den inre sekretessen utvidgas torde det leda 

till att hälso- och sjukvårdspersonalens behov av information definitivt tillgodoses. Å andra 

sidan skulle en utvidgning av regeln också leda till att patientens integritetsskydd försämras. 

Skulle regeln istället begränsas/inskränkas skulle patienterna får ett större integritetsskydd men 

hälso- och sjukvårdspersonalen skulle få svårare att ta del av den behövda informationen och 

patientsäkerheten försämras. Återigen handlar det om en balansgång mellan de båda intressena. 

Frågan är om något av intressena måste ge vika för att regeln om den inre sekretessen ska kunna 

förändras?  

Jag hävdar att om 4:1 PDL ska förändras är det inte genom ett utvidgande eller en begränsning. 

Lagstiftaren var på rätt väg när regeln om inre sekretess i 4:1 PDL togs fram. Lagstiftaren ville 

behålla innebörden av 7 § patientjournallagen, att vem som helst inte skulle kunna ta del av 

patientjournalen, men göra den tydligare. Att 4:1 PDL är tydligare än paragrafen i 

patientjournallagen kan egentligen inte förnekas men förtydligandet gick inte långt nog. 

Lagstiftarens förtydligande i 4:1 PDL bestod av rekvisiten deltar i vården av patienten och av 

annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. I förarbetena 

framkommer det att lagstiftaren insåg att utformningen av 4:1 skulle kunna leda till olika 

tolkningsmöjligheter och medföljande problem. Trots det valde lagstiftaren att ha en allmänt 

hållen formulering av lagtexten.268 

Skulle rekvisiten i 4:1 PDL, då främst andra och tredje rekvisitet, kunna definieras bättre och 

ges exempel på, till exempel på myndighetsnivå, borde rättssäkerheten för rättstillämparen 

förbättras samtidigt som patientens integritetsskydd stärks. Rättssäkerheten skulle förbättras då 

hälso- och sjukvårdspersonal skulle får tydligare anvisningar om när de får ta del av 

patientjournalen och domstolarna skulle få mer att lägga till grund i sina domar, vilket i sin tur 

skulle leda till större säkerhet för korrekt utförda sanktioner. Patientens integritetsskydd skulle 

i sin tur stärkas av att hälso- och sjukvårdspersonalen blir säkrare på när de får ta del av 

patientjournalen vilket, förhoppningsvis, skulle leda till färre ogiltiga intrång. Med andra ord 

                                                             
267 Se närmare i kap. 4. Mer om regleringen av den inre sekretessen och kap. 5. Ansvar vid brytande av den inre 

sekretessen. 
268 Prop. 2007/08:126, s. 147. Mer om lagstiftarens avsikter och formuleringen i avsnitt 3.3. Regeln om inre 

sekretess – 4:1 PDL. 
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torde ett mer utvecklat förtydligande verka för att lagstiftarens avsikter med den inre 

sekretessen, att patientens integritet skyddas och hälso- och sjukvårdspersonalen känner till när 

de kan ta del av patientjournalen, tillgodoses till en större grad och att båda intressena är 

tillgodosedda i största möjliga mån. 

7.3. När får hälso- och sjukvårdspersonalen ta del av patientjournalen? 

Svaret: när personalen arbetar hos en vårdgivare och deltar i vården av patienten eller av annat 

skäl behöver uppgifterna för sin yrkesutövning. Det vill säga när rekvisiten i 4:1 PDL är 

uppfyllda.  

Det övergripande syftet med denna uppsats var att redogöra för och analysera regleringen 

gällande hälso- och sjukvårdspersonals rätt att ta del av elektroniska patientjournaler. Klart har 

blivit att gällande rätt främst utgörs av 4:1 PDL. Regeln i 4:1 PDL är tydlig med att det finns 

tre rekvisit som ger hälso- och sjukvårdspersonal rätt att ta del av en patientjournal. Rekvisiten 

å andra sidan är inte lika tydliga, framförallt vad gäller det andra och tredje rekvisiten. Att 

rekvisiten medför flera olika tolknings- och tillämpningsmöjligheter går att utläsa av framförallt 

rättspraxis men också av offentliga utredningar och andra rättskällor. Det går även att dra 

paralleller mellan rättstillämparens osäkerhet i tillämpandet av 4:1 PDL och de obehöriga 

intrången i patienternas integritetsskydd.  

Uppsatsen har förutom att visat på vad som utgör gällande rätt och diskuterat utformningen 

samt konsekvenserna av gällande rätt analyserat hur gällande rätt borde se ut. Framkommit har 

att det är ett erkänt faktum att regeln om när hälso- och sjukvårdspersonalen får ta del av 

patientjournalen behöver ses över. Ett tidigare försök har gjorts i SOU 2014:23 där utredningen 

ville förtydliga bestämmelsen genom att lägga till ett ändamålsrekvisit. Förslaget i SOU 

2014:23 blev hårt kritiserat ur ett integritetsperspektiv. Trots det tycks det utifrån uttalanden 

om vad som är problemet med 4:1 PDL att det är tydligare instruktioner eller någon sorts 

hjälpmedel till tolkningen och tillämpningen som saknas för att 4:1 PDL ska bli en effektivare 

regel i praktiken. 
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