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Sammanfattning  

Sammanhållen journalföring gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till 

patientjournaler hos en annan vårdgivare. Samtidigt som sammanhållen journalföring kan få en 

positiv inverkan på patientsäkerheten och patientens kroppsliga integritet riskerar den ökade 

tillgängligheten till sekretesskyddade patientuppgifter också att leda till en ökning av obehörig 

spridning. Integritetsinskränkningen motverkas av det faktum att patienten har givits en rätt att 

spärra sina journaluppgifter från att ingå i ett system för sammanhållen journalföring. Utifrån 

en granskning av beslut från Datainspektionen avseende hur reglerna för sammanhållen 

journalföring tillämpas i praktiken framgår dock att patienten inte alltid tillhandahålls sin 

lagstadgade rätt att spärra journaluppgifter. Detta innebär att sammanhållen journalföring 

riskerar att resultera i en inskränkning av patientens personliga integritet.  

Granskningen av Datainspektionens beslut visar brister vid bl.a. behörighetstilldelning och 

utformning av loggar. Det framgår även att vårdgivare misslyckas med att leva upp till de 

lagstadgade kraven på att moment i sammanhållen journalföring t.ex. ska föregås av samtycke 

och att patienten ska tillhandahållas information på ett korrekt sätt.  

Om lagstiftningen inte på ett tillräckligt tydligt sätt anger när och i vilken mån en patients 

journaluppgifter får behandlas eller om staten inte ser till att lagstiftningen tillämpas korrekt 

strider regelverket sannolikt mot art. 8 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 

(EKMR). Lagstiftaren har vid konstruktionen av regelverket för sammanhållen journalföring 

inte infört någon möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonalen att forcera spärrar för att fullgöra 

sin uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Avsaknaden av 

forceringsmöjlighet innebär att journalspärrar kan försvåra för hälso- och sjukvårdspersonalen 

att fullgöra sin uppgiftsskyldighet.   

Lagstiftaren har i viss mån beaktat särskilt utsatta grupper av patienter, såsom underåriga och 

beslutsoförmögna patienter, vid utformningen av regelverket för sammanhållen journalföring. 

Det kan dock ifrågasättas om utformningen är optimal. Patienter som inte talar svenska tycks 

inte ha tagits i beaktande, men tillgodoses en rätt till individuellt anpassad information genom 

mer generella regelverk.  

Lagändringar efter den 1 maj 2018 har inte beaktats i uppsatsen.
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
De uppgifter som finns i en patientjournal1 betraktas ofta som några av de mest 

integritetskänsliga uppgifter som kan registreras om en person.2 Generellt sett torde uppgifter 

om exempelvis veneriska sjukdomar, aborter, psykisk ohälsa och missbruksproblematik ses 

som så pass integritetskänsliga uppgifter att patienten vill begränsa åtkomst i största möjliga 

mån. En patientjournal kan innehålla bl.a. anteckningar från hälso- och sjukvårdspersonalen, 

provsvar, röntgenbilder, videoupptagningar, remisser och intyg om vården.3 Uppgifter som 

finns i en patients journal behöver inte ha lämnats av patienten själv, utan kan ha lämnats till 

hälso- och sjukvårdspersonalen av någon utomstående.4  

I takt med den tekniska utvecklingen har elektronisk journalföring blivit allt vanligare, och 

redan år 2006 konstaterades att elektronisk journalföring utgjorde normen.5 I samband med 

detta har processen för att ta del av patientjournaler förenklats – både för patienten själv och för 

andra intressenter, såsom forskare, försäkringsbolag och andra myndigheter.6 Även själva 

processen för hur patienten söker och erhåller vård har förändrats.7 Idag är det vanligare att 

patienter behöver besöka olika vårdgivare inom en och samma vårdprocess, eftersom 

vårdgivarna i ökad utsträckning specialiserar sig på olika vårdinsatser.8 Denna utveckling har 

inneburit att patientjournaler är tillgängliga för t.ex. läsning för fler inom hälso- och 

sjukvårdspersonalen än bara läkaren, vilket förr brukade vara fallet.9 År  2006 konstaterades att 

patientjournalen inte längre ses endast som ett arbetsmaterial för hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Den ska också tillgodose krav på rättssäkerhet och integritet för 

patienten.10 Vidare är patientjournalen viktig för att kunna säkerställa att kvalitet och säkerhet 

inom vården håller en godtagbar nivå, samt som forskningsunderlag.11 

När den tekniska utvecklingen diskuteras är det främst med fokus på förenklad hantering och 

spridning av personuppgifter. Ett exempel på detta är den relativt nyligen införda möjligheten 

till sammanhållen journalföring, dvs. för en vårdgivare12 att genom direktåtkomst få tillgång till 

journaluppgifter som registrerats av en annan vårdgivare i ett system för sammanhållen 

journalföring enligt 6 kap. 2 § PDL. Att tekniken också kan användas för att öka skyddet för 

                                                           
1 En patientjournal definieras enligt 1 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) (PDL) som en eller flera 

journalhandlingar som rör samma patient. 
2 Se prop. 1979/80:2 Del A, sida 153.  
3 Sandén, s. 73.  
4 Sandén, s. 73.  
5 SOU 2006:82, s. 103.  
6 Se exempelvis bolaget Inera AB som genom sitt verktyg för journaler på nätet bl.a. erbjuder Intygstjänster, där 

patienten kan ta del av sina intyg och skicka dem vidare till anslutna mottagare. 

https://www.inera.se/tjanster/intygstjanster/, hämtad 2018-04-11.  
7 I fortsättningen kallad vårdprocessen. 
8 SOU 2014:23, s. 89.  
9 Sandén, s. 121-122.  
10 SOU 2006:82, s. 253.  
11 SOU 2006:82, s. 254.  
12 Begreppet vårdgivare delas enligt definitionen i 1 kap. 3 § PDL upp i offentliga och privata vårdgivare. En 

offentlig vårdgivare är en statlig myndighet, landsting eller kommun när det är fråga om sådan hälso- och 

sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för. En privat vårdgivare är en juridisk 

person eller näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.   

https://www.inera.se/tjanster/intygstjanster/
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enskildas personliga integritet, exempelvis genom anonymisering av uppgifter, tenderar att 

hamna i skymundan. Det finns tecken på att myndigheter generellt sett fokuserar mer på att 

effektivisera hanteringen av personuppgifter än på att öka den enskildes integritetsskydd.13 

Patienten har dock givits en möjlighet att spärra sina journaluppgifter från att ingå i ett system 

för sammanhållen journalföring. De patientuppgifter som en vårdgivare behandlar är ofta 

känsliga, och registreras dessutom utan individens samtycke och inflytande.14 Det bör därför 

anses vara särskilt viktigt att ansvariga vårdgivare försäkrar att uppgifter bara behandlas15 när 

det är nödvändigt.16 Med anledning av detta torde det vara av intresse att granska regelverket 

för sammanhållen journalföring i svensk rätt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera reglerna i 6 kap. PDL om sammanhållen 

journalföring utifrån ett integritetsperspektiv. För att konkretisera undersökningen och analysen 

har fem frågeställningar uppställts inom ramen för uppsatsens syfte. Frågeställningarna som 

kommer att besvaras är följande:  

• Är reglerna om sammanhållen journalföring förenliga med reglerna i art. 8 Europeiska 

konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR)?  

• Har lagstiftaren beaktat särskilt utsatta grupper vid utformningen av regelverket för 

sammanhållen journalföring, och i så fall på vilket sätt? 

• Hur förhåller sig patientens rätt att spärra sin journal till skyldigheten för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att i vissa situationer lämna ut journaluppgifter till myndigheter 

såsom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen?  

• Vilka svårigheter i tillämpningen av 6 kap. PDL har identifierats av 

tillsynsmyndigheter? 

• Hur förhåller sig reglerna om sammanhållen journalföring till patientens rätt till 

integritet?  

Med utgångspunkt i dessa frågeställningar kommer gällande rätt och dess praktiska tillämpning 

(i form av praxis) att redogöras för samt analyseras. Resonemang de lege ferenda kommer i 

viss mån beröras. De särskilt utsatta grupperna som har identifierats, antingen av lagstiftaren 

själv eller genom doktrin och praxis, är underåriga patienter, beslutsoförmögna patienter, 

patienter som bär på en sjukdom som klassas som allmänfarlig eller samhällsfarlig enligt bilaga 

                                                           
13 Se Rynning (2007), s. 106, som redan innan införandet av PDL konstaterade att arbetet med elektronisk 

journalföring har utvecklats långsammare än förväntat eftersom arbetet fokuserade på de tekniska möjligheterna, 

medan bl.a. rättsliga aspekter av regelverket förbisågs. Trenden bekräftas på senare tid genom SOU 2016:41, s. 

79.  
14 Av 3 kap. 1 § PDL framgår skyldigheten att föra patientjournal vid vård av en patient. Ingen hänsyn tas till 

huruvida patienten samtycker till journalföringen eller inte. Detta motiveras främst med patientsäkerheten, se 

Sandén, s. 79-80.  
15 Behandling av personuppgifter definieras i 3 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) som varje åtgärd som 

vidtas i fråga om personuppgifter. Som exempel nämns bl.a. registrering, bearbetning, ändring, inhämtande och 

användning. Innebörden av personuppgiftsbehandling kommer efter att Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) 

träder i kraft den 25 maj 2018 att ha i stort sett samma betydelse, se art. 4.2 GDPR.  
16 SOU 2016:41, s. 79.  
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1 och 2 smittskyddslagen (2004:168), patienter med allergier, patienter med en 

läkemedelshistorik, avlidna patienter samt patienter som inte talar svenska.  

1.3 Avgränsningar 
Det finns två olika sorters journalspärrar. Dels har en patient enligt 6 kap. 2 § 1 st. PDL 

möjlighet att motsätta sig att dennes patientjournal tillgängliggörs för andra vårdgivare i ett 

system för sammanhållen journalföring. En sådan spärr tar sikte mot andra vårdgivare än den 

vid vilken patientjournalen upprättats. Dels har en patient enligt 4 kap. 4 § PDL möjlighet att 

spärra sin patientjournal gentemot den som arbetar hos samma vårdgivare som journalen 

upprättats hos, men vid andra vårdenheter eller inom en annan vårdprocess. Denna spärr gäller 

således inom vårdgivaren. Spärrarna skulle kunna betecknas som yttre respektive inre spärrar. 

Eftersom uppsatsens huvudfokus är sammanhållen journalföring kommer endast de yttre 

spärrarna, som har stöd i 6 kap. 2 § 1 st. PDL, att behandlas. Beslut som rör inre spärrar 

behandlas endast med anledning av möjligheten att dra slutsatser som blir gällande även för 

yttre spärrar. 

Av 1 kap. 4 § PDL framgår att personuppgiftslagen (1998:204) (PUL)17 är tillämplig i den mån 

inget annat följer av PDL. PDL ger uttryck för den allmänna principen inom juridiken att en 

speciallag (lex specialis) har företräde framför en lag som endast reglerar allmänna frågor (lex 

generalis).18 PUL är således subsidiär i förhållande till PDL. Eftersom sammanhållen 

journalföring i 6 kap. PDL utgör fokus för den här uppsatsen kommer PUL av naturliga skäl 

inte att behandlas.  

1.4 Metod och material  
För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar kommer en rättsanalytisk 

metod att användas. Som namnet antyder syftar rättsanalytisk metod till att analysera rätten.19 

För att rätten ska kunna analyseras behöver den dock utrönas först. Således kräver även den 

rättsanalytiska metoden att gällande rätt fastställs.20 Att fastställa gällande rätt har traditionellt 

sett ansetts ankomma på den rättsdogmatiska metoden, som syftar till att tolka och systematisera 

gällande rätt.21 Alla de uppställda frågeställningarna kan dock inte på ett tillfredsställande sätt 

besvaras endast genom ett fastställande av gällande rätt. Att exempelvis besvara vilka 

tillämpningssvårigheter som identifierats av tillsynsmyndigheter kan inte anses ingå i ett sådant 

fastställande av gällande rätt som utmärker rättsdogmatiken. Vidare råder det delade meningar 

om huruvida rättsdogmatiken medger resonemang om lege ferenda, vad lagen borde vara.22  

Utöver den rättsanalytiska metoden används även i viss mån en empirisk metod i form av 

granskning av myndighetsbeslut. Empiriskt material brukar sällan ges ett större utrymme i 

juridiken.23 En teori är att jurister endast lär sig bruka den s.k. juridiska metoden, och att detta 

                                                           
17 Från den 25 maj 2018 ersätts PUL av GDPR.   
18 Strömholm, 1996, s. 464.   
19 Sandgren, 2015, s. 45.  
20 Sandgren, 2015, s. 46.  
21 Peczenik, s. 312. 
22 Se bl.a. Peterson, s. 571, som är av uppfattningen att lege ferenda är oförenligt med rättsdogmatiken, och 

Peczenik, s. 313, som anser att föreslagna lagändringar eller införande av nya bestämmelser ryms under 

begreppet rättsdogmatik.  
23 Sandgren, 1995, s. 729.  
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uppställer en mental barriär mot att använda andra metoder.24 Då en av uppsatsens 

frågeställningar tar sikte på lagens faktiska tillämpning torde en empirisk studie ha relevans 

enligt Sandgrens teori om studiers utgångspunkter.25 Enligt Sandgren är fakticitet en av de 

möjliga utgångspunkterna en rättsvetenskaplig studie kan ha, innebärande att undersökningen 

orienteras mot verkligheten i form av exempelvis ett faktiskt förhållande eller en 

samhällsinstitution. Vid en sådan studie anser Sandgren det vara nästintill nödvändigt att bruka 

empiriskt material.26  

Eftersom den rättsanalytiska metoden som första steg innebär att utröna gällande rätt består 

uppsatsens material dels av de traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten, doktrin och praxis, 

och dels av källor som inte ingår i den klassiska rättskällehierarkin.27 Den rättsanalytiska 

metoden medger, till skillnad från den rättsdogmatiska metoden, ett bredare spektrum av källor 

än enbart de som ingår i den klassiska rättskällehierarkin.28 Den rättsanalytiska metoden torde 

således anses fördelaktig för en uppsats inom den medicinska rätten, då avgöranden från de 

högre instanserna ofta saknas. I brist på dessa är det istället vanligt att avgöranden från lägre 

instanser analyseras. I uppsatsen har avgöranden från Justitieombudsmannen (JO), 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och 

framförallt Datainspektionen beaktats.29 Granskningen av Datainspektionens beslut är inte 

uttömmande, men omfattar majoriteten av de beslut Datainspektionen har fattat rörande 

elektronisk och sammanhållen journalföring sedan PDL trädde i kraft år 2008. De beslut som 

inkluderats i uppsatsens granskning är de som bedömts vara mest intressanta ur en 

diskussionssynpunkt. 

Det ska noteras att beslut från IVO, HSAN och Datainspektion saknar prejudicerande effekt. 

Dessa avgöranden kommer således inte påverka framtida avgöranden i samma frågor när de ska 

prövas av högre instanser. En insyn i hur de lägst beslutande myndigheterna har bedömt 

situationer kan ändå vara värdefull i brist på avgöranden på högre nivå. JO:s rättskällestatus 

kan inte likställas med IVO, HSAN och Datainspektionens, trots att även JO står utanför den 

klassiska rättskällehierarkin. Beslut meddelade av JO är inte bindande för myndigheterna30 som 

granskas, men inom förvaltningsrättslig verksamhet brukar beslut från JO tillmätas ett relativt 

högt rättskällevärde. Internationell rätt har beaktats i den mån det har behövts för att kunna 

tolka bestämmelserna i EKMR. Likt vissa rättsordningar utanför Sverige utvecklas gällande rätt 

                                                           
24 Sandgren, 1995, s. 731.   
25 Sandgren, 1995, s. 734.  
26 Sandgren, 1995, s. 734. 
27 Se Strömholm, 1996, s. 321 och Peczenik, s. 214-215 för vidare resonemang om rättskällornas inbördes 

hierarki.  
28 Sandgren, 2015, s. 45-46. 
29 Från 1980 till 2011 var HSAN första instans inom ärenden om disciplinansvar för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Numera är det IVO som utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal genom att rikta 

kritik till enskilda yrkesutövare. IVO kan sedan anmäla yrkesutövare till HSAN om IVO finner att det finns skäl 

för beslut om prövotid eller återkallelse av legitimation. För vidare information, se 

https://www.ivo.se/tillsyn/tillsyn-av-halso-och-sjukvardspersonal/, hämtad 2018-05-20.  
30 JO granskar enligt 1 § lagen (1986:765) med instruktioner för Riksdagens ombudsmän endast den offentliga 

förvaltningen. Privata vårdgivare omfattas således som huvudregel inte av JO:s granskning. Se 2 kap. 3 § OSL 

för vidare definition av när en privat vårdgivare som ägs av en kommun eller ett landsting ska omfattas av 

samma regler som offentliga vårdgivare.  

https://www.ivo.se/tillsyn/tillsyn-av-halso-och-sjukvardspersonal/
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i EKMR genom rättsfall.31 Någon internationell utblick i komparativt syfte har dock inte 

genomförts. 

Uppsatsen utgår från lagtext med tillhörande förarbeten i form av utredningar och propositioner 

för att kunna utläsa lagarnas syften och motiveringar. Doktrin som berör patientdatalagen i sin 

helhet är tyvärr lätträknad, kanske beroende på att lagen är relativt ung. Med anledning av detta 

har förarbeten fått stort utrymme, särskilt gällande PDL. Rynnings avhandling Samtycke till 

medicinsk vård och behandling: En rättsvetenskaplig studie och Svenssons bok Barns rätt i 

hälso- och sjukvård har till stor del grundat avsnittet om barns självbestämmanderätt inom 

hälso- och sjukvården samt om personer som saknar beslutsförmåga. Sandéns avhandling 

Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård – ett skydd för 

patientens personliga integritet har använts vid jämförelser mellan regelverket för 

sammanhållen journalföring och regelverket för sekretess. Utöver källor av juridisk art 

tillkommer även elektroniska källor av mer allmän natur för att påvisa icke juridiska 

påståenden, såsom betydelsen av medicinska termer eller åsikter inom läkarkåren.  

1.5 Etiska överväganden  

Inom ramen för uppsatsen behandlas en rad domar och beslut rörande både enskilda individer 

och offentliga samt privata vårdgivare. Av etiska skäl är subjekten för dessa avgöranden 

avidentifierade. Det bör påpekas att vårdgivare, som ju är juridiska personer32, i allmänhet inte 

anses lika skyddsvärda som enskilda individer. Då det saknar relevans för uppsatsens syfte och 

ämne kommer emellertid inte heller vårdgivare att namnges. Eftersom det inom ramen för 

uppsatsens arbete inte har utförts någon självständig datainsamling saknas det behov av 

ytterligare etisk prövning.  

1.6 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I kap. 2 redogörs för begreppet integritet och vad som 

vanligtvis anses ingå i en persons rätt till integritet. Integritetsskydd i nationella och 

internationella regelverk behandlas för att ge läsaren en bild av vad som åsyftas när integritet 

omnämns framöver i uppsatsen. Då integritet är ett vanligt förekommande begrepp i 

diskussioner om patientjournaler syftar kap. 2 till att underlätta för läsaren vid fortsatta 

diskussioner där integritet berörs.  

Kap. 3 behandlar regelverket kring sammanhållen journalföring. Inledningsvis förklaras vad 

sammanhållen journalföring är och dess syfte. Därefter redogörs för regelverkets struktur och 

hur de lagliga förutsättningarna ser ut för en vårdgivare att dels tillgängliggöra en patients 

journaler för andra vårdgivare, och dels att själv bereda sig åtkomst till journaler som 

tillgängliggjorts av andra vårdgivare. Läsaren introduceras även för begreppet spärrar, och hur 

dessa under vissa förutsättningar kan forceras. Efter det behandlas vilken påverkan 

sammanhållen journalföring sannolikt har fått för den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen 

genom två kammarrättsavgöranden. Slutligen redogörs för vilken inverkan sammanhållen 

journalföring får för den i 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) lagstadgade 

                                                           
31 Roagna, s. 7, förklarar att Europadomstolens praxis inte endast är vägledande utan bindande för 

konventionsstaterna till EKMR.  
32 En juridisk person kan definieras som en organisation som bl.a. kan sluta avtal, äga egendom och ha skulder. 

Se http://www.domstol.se/Juridisk-ordlista/?pId=11727, hämtad 2018-05-16.  

http://www.domstol.se/Juridisk-ordlista/?pId=11727
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upplysningsskyldigheten som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal, och hur väl PDL är 

anpassad efter dessa.  

Kap. 4 behandlar uppsatsens tredje frågeställning, huruvida lagstiftaren har beaktat särskilt 

utsatta grupper vid utformningen av regelverket för sammanhållen journalföring, och i så fall 

på vilket sätt. Efter en kort inledning redogörs först för underåriga patienters möjlighet att spärra 

sina journaler från att ingå i ett system för sammanhållen journalföring. Sedan behandlas 

möjligheten för beslutsoförmögna patienter att ingå i sammanhållen journalföring och hur deras 

möjlighet att spärra sina journaler ser ut. Därefter följer ett delkapitel som visar hur 

spärrmöjligheten ser ut för patienter som bär på en smittsam sjukdom, patienter med allergier 

och patienter med en läkemedelshistorik. Efter det följer ett resonemang om avlidnas 

integritetsskydd i svensk lagstiftning och huruvida spärrar kvarstår efter att en patient avlidit. 

Slutligen behandlas hur väl patienter som inte talar svenska tillförsäkras en möjlighet att delta 

i sammanhållen journalföring.  

I kap. 5 redogörs för relevanta beslut som fattats av Datainspektionen i syfte att besvara den 

femte frågeställningen. Besluten har kategoriserats i fem delkapitel beroende på vilket ämne de 

berör. Först behandlas de beslut som berör loggar, behovs- och riskanalys samt tilldelning av 

behörighet. Därefter berörs de beslut som handlar om spärrar, följt av ett delkapitel om 

samtycke och ett som behandlar information till patienten. Slutligen redogörs för övriga beslut 

som inte passar in i någon av de tidigare nämnda kategorierna. 

Uppsatsen avslutas med en analys i kap. 6. De fem frågeställningarna diskuteras och analyseras 

utifrån de resultat som framkommit under uppsatsens deskriptiva del efter att resultaten kort 

sammanfattats. I det sista delkapitlet berörs avslutande synpunkter som framkommit under 

arbetets gång. 
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2. Patientens integritet  

2.1 Integritet som juridiskt begrepp 
Integritet är ett vanligt förekommande begrepp inom den offentliga rätten som dock saknar en 

legaldefinition. I Svenska Akademiens ordlista definieras integritet bl.a. som en ”rätt att ha en 

egen sfär som är skyddad mot intrång”.33 Strömholm har ämnat definiera begreppet integritet 

genom en negativ bestämning, att räkna upp handlingar som utgör integritetskränkningar. Han 

kategoriserar dessa i tre huvudgrupper; intrång i en persons privata sfär, insamlande av 

uppgifter om en person samt offentliggörande eller annan användning av material som hänför 

sig till en persons privata förhållanden.34 En persons privata sfär definierar Strömholm som ett 

sätt att uttrycka den enskildes intresse av att ensam styra över vilken information som 

tillgängliggörs om henne och hur denna information får användas.35 I en närmare specifikation 

av annans privata förhållanden nämner Strömholm bl.a. kroppsundersökningar, andra 

medicinska undersökningar, spridande av förtroliga uppgifter och avslöjande inför 

offentligheten.36 Även om otillbörlig behandling av patientuppgifter inte särskilt nämns i 

uppräkningen framhålls olovlig registrering med hjälp av tekniska hjälpmedel som en ”särskilt 

lömsk och krypande” typ av integritetsintrång.37 

Under utredningen inför den då nya datalagen konstaterades att otillbörliga intrång i den 

personliga integriteten inte låter sig definieras, eftersom den består i en avvägning mellan 

motstående intressen. Det ansågs således omöjligt att definiera vad som utgör ett otillbörligt 

integritetsintrång, så länge inte den enskilde har en oinskränkt rätt att skydda sig själv mot varje 

intrång i dennes integritet. Det råder ingen konsensus om att den enskilde ska besitta en sådan 

rätt. Utredningen fann tvärtom att integritetsintrång måste få tillåtas om viktiga intressen kräver 

det, och att oenigheten snarast gäller vilka intressen som kan motivera ett sådant intrång.38 

Integritet som begreppet har även diskuterats senare, bl.a. i SOU 2016:41. Som exempel på 

olika aspekter av integritet nämns rätten att bli lämnad ifred, att inte utsättas för kränkningar i 

den personliga sfären samt individens rätt att själv kontrollera uppgifter om sig själv.39 

Utredningen hänvisar till Jermsten, som sammanfattar begreppet integritet som att ”[…] det 

innefattar vad som normalt framstår som angeläget att värna om för att den enskilde skall vara 

tillförsäkrad en rimlig, fredad, privat zon”.40 Integritetsskyddskommittén konstaterade i sitt 

slutbetänkande att det inte var meningsfullt att försöka ge en positiv bestämning av den 

personliga integriteten, men att det däremot kunde urskiljas vissa moment av väsentlig 

betydelse för den personliga integriteten när denna övervägdes inskränkas genom lag.41   

                                                           
33 Se https://svenska.se/tre/?sok=integritet&pz=2, hämtad 2018-04-20.  
34 Strömholm, 1980, s. 30.  
35 Strömholm, 1980, s. 31.  
36 Strömholm, 1980, s. 30. 
37 Strömholm, 1980, s. 33.  
38 SOU 1993:10, s. 161.  
39 SOU 2016:41 s. 137-139.  
40 Se SOU 2016:41, s. 144, med hänvisning till Ds 1994:51, s. 8 f. 
41 Se SOU 2016:41, s. 146, med hänvisning till SOU 2008:3, s. 14 f. För vidare diskussion om begreppet 

integritet hänvisas till SOU 2016:41 s. 135-150 samt Strömholm, 1980, s. 23-39. 

https://svenska.se/tre/?sok=integritet&pz=2
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2.2 Integritetsskyddet på nationell nivå  

Den enskilde erhåller skydd för sin integritet genom ett flertal bestämmelser i nationell 

lagstiftning. På grundlagsnivå aktualiseras främst 2 kap. 6 § regeringsformen (1974:152) (RF) 

vid fråga om integritetsskydd inom hälso- och sjukvården. Bestämmelsens första stycke stadgar 

att var och en, gentemot det allmänna, är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp.42 I 

praktiken innebär det bl.a. att hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke.43 Ett 

förtydligande av skyddet för patientens kroppsliga integritet infördes år 2014 i 4 kap. 2 § 

patientlagen (2014:821), i vilken det stadgas att hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens 

samtycke om inte annat följer av bestämmelse i lag. Andra uttryck för skyddet av den enskildes 

kroppsliga integritet finns exempelvis i 1 § abortlagen (1974:595), 6 § lag (1995:831) om 

transplantation m.m. samt i 2 § steriliseringslagen (1975:580).  

Den enskilde skyddas mot andra betydande intrång i den personliga integriteten från det 

allmänna genom 2 kap. 6 § 2 st. RF. Skyddet gäller om intrånget sker utan samtycke och innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Bestämmelsen i andra 

stycket tillkom genom en lagändring år 2010. Huruvida en åtgärd innebär övervakning eller 

kartläggning avgörs inte av syftet med åtgärden, utan av vilken effekt den får.44 Rekvisitet 

enskilds personliga förhållanden ska användas på samma sätt som i 2 kap. 

tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF), och innefattar bl.a. uppgifter om namn, 

familjeförhållanden och hälsa.45 Det är dock bara betydande intrång i den personliga 

integriteten som omfattas av 2 kap. 6 § 2 st. RF. Huruvida intrånget är betydande är bl.a. 

avhängigt dess omfattning, art och ändamålet med intrånget. När bestämmelsen ska tillämpas 

ska det även vara möjligt att ta hänsyn till teknikens utveckling och eventuella förändringar i 

samhällsvärderingar.46 

Skyddet för den personliga integriteten har sedermera utvecklats genom bl.a. PUL och PDL, 

som noggrannare specificerar vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige för att den 

enskildas integritetsskydd inte ska kompromissa.  Vidare bidrar PUL och PDL till att även icke 

offentliga aktörer påläggs ett ansvar för korrekt personuppgiftsbehandling, till skillnad från 2 

kap. 6 § 2 st. RF som endast omfattar ”det allmänna”.  

2.3 Integritetsskyddet på internationell nivå 

Enligt 2 kap. 19 § RF får lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges 

åtaganden på grund av EKMR.47 I art. 8 EKMR stadgas rätten till skydd för privat- och 

familjeliv. Rättigheten innebär att var och en tillförsäkras respekt för bl.a. sitt privatliv. Den 

kommer till uttryck genom att offentliga myndigheter inte får inskränka den enskildas rätt till 

privatliv. Undantag tillåts om de har stöd i lag och är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. 

                                                           
42 Begränsningar i denna rätt får enligt 2 kap 20 § 2 p. RF göras med stöd i lag. Exempel på sådana undantag är 

exempelvis 3 § LPT, 1 § LRF och 5 kap. 1 § smittskyddslagen.  
43 För vidare diskussion om vad som utgör ett kroppsligt ingrepp, se Warnling-Nerep.  
44 Bull & Sterzel, s. 72.  
45 Bull & Sterzel, s. 73.  
46 Bull & Sterzel, s. 73.  
47 EKMR är den enda internationella konventionen som är rättsligt bindande i Sverige. Sverige har även anslutit 

sig till andra internationella konventioner som inte är rättsligt bindande. Rätten till personlig integritet behandlas 

bl.a. i art. 17 i 1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europarådets konvention 

om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (CETS 108).  
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Inskränkningen måste i så fall vara motiverad med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna 

säkerheten, landets ekonomiska välstånd, eller till förebyggande av oordning eller brott eller till 

skydd för hälsa eller moral, eller för andra personers fri- och rättigheter. Bestämmelsen ska inte 

enbart tolkas som en negativ skyldighet för staten att inte ingripa på så sätt som beskrivits ovan, 

utan också en positiv skyldighet att se till så att dessa rättigheter inte kränks av privata aktörer.48 

Av Europadomstolens49 praxis framgår att behandling av personuppgifter, hänförliga till den 

enskildes privatliv, omfattas av art. 8 EKMR.50 Europadomstolen har vidare konstaterat att 

patientuppgifter utgör sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av art. 8 EKMR.51 I L.H 

mot Lettland fann Europadomstolen att lettisk lag inte levde upp till kraven i art. 8 EKMR, då 

den var alltför otydlig för att skydda de enskilda mot godtycklig tillämpning. Fallet rörde en 

vårdgivare, som under en förlikningsprocess med en patient kontaktade aktören MADEKKI, 

som ansvarade för tillsyn av bl.a. hälso- och sjukvård.52 Syftet var att MADEKKI skulle 

undersöka behandlingen som patienten mottog sju år tidigare. MADEKKI tog del av patientens 

journaler från året innan behandlingen genomfördes till sex år därefter, från tre olika 

vårdenheter. Undersökningen motiverades med skydd för hälsa och för andra personers fri- och 

rättigheter, i enlighet med andra stycket i art. 8 EKMR. Europadomstolen konstaterade att lagen 

med instruktioner för MADEKKI inte innehöll några begränsningar i befogenheten att samla in 

personuppgifter. MADEKKI hade inte heller genomfört någon prövning av huruvida alla 

uppgifter om patienten som samlades in var av relevans. Att granskningen dessutom dröjt sju 

år sedan patienten behandlades talade enlig Europadomstolen emot det faktum att 

personuppgiftsbehandlingen var nödvändig för medicinsk behandling, tillhandahållande eller 

administrering av hälso- och sjukvårdstjänster, vilket var ett krav enligt lettisk lagstiftning. 

Europadomstolen fann slutligen att den lettiska lagstiftningen inte var tillräckligt precist 

formulerad eller tillhandahöll skydd mot godtycklig tillämpning. Således kan slutsatsen dras att 

en lagstiftning som inte tillräckligt tydligt anger när och i vilken mån personuppgifter får 

behandlas sannolikt strider mot art. 8 EKMR.  

Fallet I mot Finland rörde en kvinna som arbetade som sjuksköterska hos samma vårdgivare 

som behandlade henne för hiv. Då vårdgivarens journalsystem medgav åtkomst till alla 

medarbetare, oavsett om de deltog i vården av en patient, fick sjuksköterskans kollegor 

kännedom om hennes sjukdom. När hon begärde att loggarna skulle undersökas i syfte att 

utreda vem som tagit del av hennes journal utan tillåtelse visade det sig att endast de fem senaste 

besöken sparades av systemet till dess att journalen arkiverades igen, varpå loggarna återigen 

rensades. Kvinnans yrkande om skadestånd lämnades utan bifall i första och andra instans med 

hänvisning till att det inte fanns tillräckliga bevis för att någon olovligen berett sig tillgång till 

hennes journaler. Anledningen till hennes bristande bevisning var att loggarna rensats på ett 

sätt som inte var lagenligt. Kvinnan överklagade följaktligen till Europadomstolen och yrkade 

att hennes rätt till privatliv enligt art. 8 EKMR hade kränkts i och med sjukhusets underlåtenhet 

att tillhandahålla ett journalsystem där hennes patientuppgifter var säkra från obehörig läsning. 

                                                           
48 Se I mot Finland, 2008-07-17, med hänvisning till X och Y mot Nederländerna, 1985-03-26.  
49 European Court of Human Rights.  
50 Se bl.a. Leander mot Sverige, 1987-03-26. 
51 Se I mot Finland, 2008-07-17, samt L.H mot Lettland, 2014-04-29. Se även Roagna, s. 19.  
52 I domen “the Inspectorate of Quality Control for Medical Care and Fitness for Work”.  
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Europadomstolen konstaterade att skyddet för personuppgifter, särskilt av medicinsk art, i allra 

högsta grad omfattas av rätten till privatliv enligt art. 8 EKMR och måste således skyddas av 

nationell lagstiftning. Om sjukhusets journalsystem hade skötts i enlighet med rådande nationell 

lagstiftning hade kvinnan inte mött samma bevissvårigheter. Europadomstolen noterade att 

staten inte har kunnat förklara varför sjukhuset inte levde upp till de nationella kraven, och att 

ingen kontroll genomfördes innan kvinnans klagomål inkom. Domstolen konstaterade att 

lagstiftning som möjliggör ersättning för dataintrång inte utgör ett tillräckligt skydd för den 

enskildes personuppgifter om inga konkreta åtgärder vidtas för att förhindra att sådana intrång 

sker från första början. Europadomstolen fann således att Finland inte levt upp till kraven under 

art. 8 EKMR.  

Sammanfattningsvis torde två krav framgå av Europadomstolens avgöranden. För att den 

nationella lagstiftningen ska leva upp till art. 8 EKMR ska den för det första vara så pass tydligt 

utformad att den skyddar enskilda mot godtycklig tillämpning. Sannolikt måste lagstiftningen 

tydligt ange när och i vilken mån personuppgifter får behandlas för att vara förenlig med art. 8 

EKMR. För det andra räcker det inte att lagstiftningen finns, staten måste och se till att 

lagstiftningen efterföljs. 
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3. Sammanhållen journalföring  

3.1 Inledning  
I detta kapitel kommer läsaren att introduceras till sammanhållen journalföring och regelverket 

runt det. Det är nödvändigt att skapa en förståelse för regelverkets uppbyggnad för att sedan 

kunna besvara de uppställda frågeställningarna. Syftet med kapitlet är därför att redogöra för 

de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att sammanhållen journalföring ska få företas, 

samt beröra hur sammanhållen kan komma att påverka besläktade regelverk i rättsordningen.  

3.2 Vad är sammanhållen journalföring?  

Sammanhållen journalföring definieras i 1 kap. 3 § PDL som ett elektroniskt system som gör 

det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till patientjournaler hos en annan 

vårdgivare. Enklare uttryckt innebär det att en vårdgivare under vissa förutsättningar (se 6 kap. 

2 § PDL) får ge en annan vårdgivare direktåtkomst till journaluppgifter om en patient som den 

förstnämnda vårdgivaren registrerat. Den andra vårdgivaren får i sin tur genom direktåtkomst 

bereda sig tillgång till de tillgängliggjorda journaluppgifterna om förutsättningarna i 6 kap. 3 § 

PDL är uppfyllda. Med direktåtkomst avses ett sätt för en vårdgivare att bereda sig automatisk 

tillgång till patientuppgifter som finns tillgängliga elektroniskt hos en annan vårdgivare, men 

utan möjlighet att bearbeta eller påverka uppgifternas innehåll.53  

Legaldefinitionen av sammanhållen journalföring i 1 kap. 3 § PDL har kritiserats för att vara 

otydlig. Exempelvis påpekas det i en statlig utredning att definitionen är intetsägande i och med 

att begreppet direktåtkomst inte definieras, och att definitionen av sammanhållen journalföring 

borde placeras i 6 kap. PDL för att underlätta dess tillämpning.54 Samma utredning föreslog 

vidare att sammanhållen journalföring istället borde definieras som en möjlighet för offentliga 

och privata vårdgivare att ha direktåtkomst till varandras vårddokumentation.55 

3.3 Syftet med sammanhållen journalföring 

Det finns ett flertal syften med sammanhållen journalföring. I förarbetena till PDL framhålls att 

sammanhållen journalföring främst syftar till att stärka patientsäkerheten och höja 

vårdkvaliteten.56 Den förhöjda patientsäkerheten får dock inte ske på bekostnad av patientens 

integritetsskydd.57 Ett flertal remissinstanser har påpekat att det i diskussioner om integritet 

inom hälso- och sjukvården ofta framställs som att patientsäkerhet och integritetsskydd står i 

ett motsatsförhållande till varandra, och att hög patientsäkerhet således måste innebära att 

integritetsskyddet försämras.58 I utredningen Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 

2014:23, framhålls att integritet och patientsäkerhet inte nödvändigtvis är varandras motsatser, 

även det ofta framställs så. Tvärtom kan ett starkt integritetsskydd vara en förutsättning för 

                                                           
53 Prop. 2007/08:126, s. 76.  
54 SOU 2014:23, s. 339-340.  
55 SOU 2014:23, s. 340. 
56 Prop. 2007/08:126, s. 99 samt s. 205.  
57 Prop. 2007/08:126, s. 129. 
58 Se remissyttrande från Tjänstemännens centralorganisation, s. 3, 

http://www.regeringen.se/48f9c1/contentassets/a415dda1610244df9e94d58148c012fe/195tco.pdf, hämtad 2018-

02-15, Datainspektionens rapport 2005:1 Ökad tillgänglighet till patientuppgifter s. 3, 

https://www.datainspektionen.se/Documents/rapport-patientuppgifter.pdf, hämtad 2018-03-22 samt SOU 

2014:23 s. 67. 

http://www.regeringen.se/48f9c1/contentassets/a415dda1610244df9e94d58148c012fe/195tco.pdf
https://www.datainspektionen.se/Documents/rapport-patientuppgifter.pdf
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patientsäkerhet. Som exempel nämns att ett alltför svagt integritetsskydd riskerar att leda till att 

enskilda inte känner förtroende för hälso- och sjukvården.59 Detta kan innebära en försämring 

av patientsäkerheten om det minskade förtroendet leder till att patienten drar sig för att söka 

vård. 

PDL har även rent praktiska syften, varav ett är att patientuppgifter ska kunna följa med 

patienten genom olika vårdprocesser och på så sätt underlätta för patienten.60 I förarbetena 

anges att ett av syftena med sammanhållen journalföring är att undvika onödig 

dubbeldokumentation.61  Lagstiftningen uppställer dock inga krav på hur den sammanhållna 

journalföringen ska genomföras rent tekniskt. Det är upp till vårdgivarna att konstruera ett 

system som uppfyller de krav som följer av 6 kap. PDL. Inte heller behöver alla patientuppgifter 

tillgängliggöras genom direktåtkomst, utan vårdgivaren kan välja att endast inkludera vissa 

fakta.62       

3.4. Förutsättningar för vårdgivare att tillgängliggöra patientuppgifter 

3.4.1 Inledning  

För att vårdgivare ska få tillgängliggöra patientuppgifter i ett system för sammanhållen 

journalföring krävs att två förutsättningar är uppfyllda. Förutsättningarna framgår av 6 kap. 2 § 

1 och 3 st. PDL. Av första stycket framgår att patienten har en rätt att motsätta sig att dennes 

uppgifter ska ingå i ett system för sammanhållen journalföring. I tredje stycket stadgas att 

patienten ska informeras om vad den sammanhållna journalföringen innebär innan det att 

dennes patientuppgifter tillgängliggörs i ett system för sammanhållen journalföring.  

3.4.2 Patientens rätt att motsätta sig tillgängliggörande   

Av 6 kap. 1 § PDL framgår att sammanhållen journalföring enbart får användas under de 

förutsättningar som anges i 6 kap. 2 § PDL. Bestämmelsen har kritiserats för att vara lång, 

oöverskådlig och svårtillgänglig.63 Ett flertal krav stadgas i paragrafen. Av första och andra 

stycket framgår att om patienten motsätter sig det får endast uppgifter om att det finns spärrade 

uppgifter samt vilken vårdgivare som spärrat uppgifterna tillgängliggöras för andra vårdgivare 

i den sammanhållna journalföringen. Syftet med att andra vårdgivare ska kunna se att det finns 

spärrade uppgifter om patienten hos andra vårdgivare är att detta ska kunna leda till en dialog 

mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten om uppgifterna.64 Möjligheten till dialog 

har ansetts väga tyngre än den eventuella integritetskränkning patienten kan lida i och med 

upptäckten att det finns spärrade uppgifter hos en annan vårdgivare.65  

3.4.3 Patienten ska informeras innan tillgängliggörande 

Enligt 6 kap. 2 § 3 st. PDL måste patienten informeras om vad den sammanhållna 

journalföringen innebär. Patienten ska även informeras om att denne kan motsätta sig att andra 

uppgifter än dem som anges i andra stycket tillgängliggörs för andra vårdgivare i den 

                                                           
59 SOU 2014:23, s. 67. 
60 Prop. 2007/08:126, s. 247. 
61 Prop. 2007/08:126, s. 247.  
62 Prop. 2007/08:126, s. 248-249. Som exempel nämns Svevac, ett journalsystem för dokumentering av 

vaccinationsuppgifter.  
63 SOU 2014:23, s. 341.  
64 Prop. 2007/08:126, s. 242 samt s. 249.  
65 Prop. 2007/08:126, s. 242.  
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sammanhållna journalföringen. 6 kap. 2 § 2 st. PDL stadgar att uppgifter om att det finns 

spärrade journaluppgifter om en patient samt vilken vårdgivare som spärrat dem inte kan 

spärras från andra vårdgivare. En vårdgivare får dock endast ta del av uppgifter om vilken 

vårdgivare som spärrat uppgifterna om förutsättningarna i 6 kap. 4 § PDL är uppfyllda.66  

Patienten behöver inte informeras vid varje kontakt med vården, så länge det inte råder något 

tvivel om att patienten är införstådd med vad sammanhållen journalföring innebär. Det finns 

inga krav på hur informationen ska lämnas till patienten, men i förarbetena betonas vikten av 

att den personuppgiftsansvarige67 uppställer rutiner för hur patienten ska informeras. Det 

påpekas även att den personuppgiftsansvarige bör ha ett eget intresse av att sådana rutiner finns, 

då bevisbördan ligger hos denne vid en rättslig prövning av huruvida behandlingen av 

patientuppgifterna har skötts korrekt.68  

Datainspektionen har i ett flertal fall förelagt vårdgivare att förbättra informationen som ges till 

patienterna om sammanhållen journalföring.69 Enligt Datainspektionen ska, för att 

informationskravet i 6 kap. 2 § 3 st. PDL ska vara uppfyllt, följande information lämnas till 

patienten: ändamålet med den sammanhållna journalföringen, vilka uppgifter vårdgivaren avser 

att tillgängliggöra, för vilka andra vårdgivare uppgifterna tillgängliggörs, vilka förutsättningar 

som gäller för andra vårdgivares åtkomst till uppgifterna, patientens rätt att spärra uppgifter, 

samt hur spärrar får hävas.70  

För att öka det allmänna medvetandet om sammanhållen journalföring har det i en utredning 

föreslagits att en nationellt arrangerad informationskampanj ska hållas.71 Det förekommer att 

vårdgivare försöker uppmärksamma allmänheten på den nytillkomna användningen av 

sammanhållen journalföring genom exempelvis annonsering i lokaltidningar, för att uppfylla 

informationskravet i 6 kap. 2 § 3 st. PDL.72 Hur personer som inte talar svenska ska ta till sig 

informationen framstår som oklart.73  

3.5 Förutsättningar för vårdgivares åtkomst till patientuppgifter 

3.5.1 Inledning  

Att patientuppgifter genom sammanhållen journalföring tillgängliggörs för andra vårdgivare 

genom direktåtkomst innebär inte att dessa vårdgivare har en ovillkorlig rätt att behandla 

patientuppgifterna. Av 6 kap. 3 § 1 st. PDL framgår tre krav för att en vårdgivare ska få behandla 

patientuppgifter tillgängliggjorda av en annan vårdgivare. För det första ska det finnas en 

aktuell patientrelation med patienten. För det andra ska uppgifterna antas ha betydelse för att 

förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och 

sjukvården. För det tredje ska patienten samtycka till behandlingen av journaluppgifterna. 

                                                           
66 Se kap. 3.6 om åtkomst till spärrade journaluppgifter.  
67 I 3 § PUL definieras den personuppgiftsansvarige som den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.  
68 Prop. 2007/08:126, s. 249-250.  
69 Se t.ex. Datainspektionens beslut dnr 1390-2009, 461-2010 och 642-2011.  
70 Se Datainspektionens beslut dnr 590-2010, 591-2010 och 616-2010.  
71 SOU 2014:23, s. 346.  
72 Se t.ex. Datainspektionens beslut dnr 461-2010.   
73 För vidare diskussion om patienter som inte talar svenska, se kap. 4.6. 
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Syftet med dessa regler är främst att skydda patientens integritet från andra vårdgivare som kan 

få tillgång till dennes uppgifter genom systemet för sammanhållen journalföring.74 

3.5.2 Krav på aktuell patientrelation  

Kravet på att det ska finnas en aktuell patientrelation ska inte ses som en regel om inre 

sekretess75, utan endast som en förutsättning för när vårdgivaren ska få ta del av patientuppgifter 

i sammanhållen journalföring.76 En patientrelation kan inledas på många olika sätt, exempelvis 

genom att patienten besöker en vårdinrättning i syfte att söka vård eller vårdas på en sådan 

inrättning.77 Det behöver dock inte ske genom ett fysiskt möte med personalen hos en 

vårdgivare. Även den som bokar ett besök, kommunicerar med en vårdgivare elektroniskt eller 

remitteras elektroniskt till en vårdgivare anses ha en sådan aktuell patientrelation med en 

vårdgivare som åsyftas i 6 kap. 3 § 1 st. 1 p. PDL.78 

I Patientdatautredningen anges att det normalt inte borde uppstå tveksamheter om huruvida en 

aktuell patientrelation förekommer eller inte, utan att det borde vara enkelt att konstatera. Som 

exempel nämns att en patientrelation normalt bör ses som avslutad när en patient som varit 

intagen skrivs ut utan att några återbesök har bokats in, eller om en patient skrivs ut för fortsatt 

vård hos en annan vårdgivare. I utredningen påpekas dock att tveksamheter kan uppstå 

exempelvis i fall med husläkare, vars relation med sina patienter inte upphör att vara aktuell på 

grund av frekventa patientbesök, men att det inte närmare går att precisera en exakt gräns i 

lagen.79 

Kritik har framförts mot den otydliga formuleringen i 6 kap. 3 § 1 st. 1 p. PDL. I en senare 

statlig utredning fann utredaren att det, både bland hälso- och sjukvårdspersonal och bland 

vårdgivarnas ledning, fanns en osäkerhet gällande vem som skulle ha en aktuell patientrelation 

med patienten.80 Vid kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal har det framkommit att kravet 

på en aktuell patientrelation har missförståtts som att den som inte fysiskt träffat en patient inte 

har en aktuell patientrelation med denne, och därför inte var behörig att ta fram journaluppgifter 

från den sammanhållna journalföringen.81 Utredningen ansåg därför att det bör förtydligas att 

det är vårdgivaren, inte enskilda individer inom hälso- och sjukvårdspersonalen, som ska ha en 

aktuell patientrelation med patienten.82  

3.5.3 Krav på rätt ändamål 

Av 6 kap.  3 § 1 st. 2 p. PDL framgår den andra förutsättningen för tillåten behandling av 

patientuppgifter i system för sammanhållen journalföring. Den stadgar att uppgiften kan antas 

ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom 

hälso- och sjukvården. Att uppgiften kan antas ha betydelse för vården innebär att det ska finnas 

                                                           
74 Prop. 2007/08:126, s. 130.  
75 Inre sekretess saknar legaldefinition, men syftar generellt till sekretessen som råder mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal inom en vårdgivares verksamhet. För vidare diskussion, se Sandén, s. 98-103.  
76 Se SOU 2006:82, s. 301 samt SOU 2014:23, s. 98-99.  
77 SOU 2014:23, s. 365. 
78 SOU 2014:23, s. 365. 
79 SOU 2006:82, s. 301.  
80 SOU 2014:23, s. 365.  
81 SOU 2014:23, s. 369.  
82 SOU 2014:23, s. 365. 
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goda grunder att anta att uppgifterna ska vara betydelsefulla för vården.83 Som exempel nämns 

att flera år gamla uppgifter från en psykiatrisk mottagning normalt bör anses sakna betydelse 

för en patient som söker somatisk84 vård.85 

I 6 kap. 3 § 2 st. PDL hittas ett undantag från kravet i 1 st. 2 p., att behandling av patientuppgifter 

är tillåten även när uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda ett sådant intyg som avses 

i 3 kap. 16 § PDL. Ett sådant intyg utgör enligt 3 kap. 16 § PDL ett intyg om vården. 

Anledningen till begränsningen av tillåten användning av sammanhållen journalföring är enligt 

förarbetena för att allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården inte ska försämras.86 

Lagstiftaren angav även att denna inskränkning av ändamål bör vara ovillkorlig, vilket 

resulterade i bestämmelsen 6 kap. 5 § PDL som anger att patienten inte kan samtycka till annan 

behandling av patientens journaluppgifter i system för sammanhållen journalföring än dem som 

anges i 6 kap. 3-4 §§ PDL.87 Vill vårdgivare ha tillgång till varandras uppgifter av någon annan 

anledning än de ovan nämnda hänvisas de till att göra en begäran om utlämnande av allmänna 

handlingar enligt 2 kap. 1 § TF.88 

Även ändamålsrekvisitet har ansetts vara svårtillämpad i praktiken. Problemet uppfattas 

återigen ligga i att det i lagstiftningen ankommer på vårdgivaren att bedöma huruvida 

uppgifterna kan antas ha betydelse för behandlingen av patienten, när det i praktiken är hälso- 

och sjukvårdspersonalen som står för en sådan bedömning.89 

3.5.4 Krav på samtycke  

Slutligen krävs att patienten samtycker till att vårdgivaren tar del av uppgifter som 

tillgängliggjorts av andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring för att behandlingen 

av patientuppgifterna ska vara lagenlig. För barns patientuppgifter krävs inte samtycke från 

dennes vårdnadshavare, eftersom vårdnadshavaren enligt 6 kap. 2 § 4 st. PDL inte heller har 

rätt att spärra barnets journal.90 I takt med barnets stigande ålder och mognad ska sedan större 

hänsyn tas till barnets vilja, varpå krav på samtycke enligt 6 kap. 3 § 1 st. 3 p. PDL kan ställas 

för behandling av barnets patientuppgifter.91  

Till skillnad från i skedet när patientuppgifterna tillgängliggörs i sammanhållen journalföring 

enligt 6 kap. 2 § PDL krävs nu att patienten aktivt samtycker, och inte bara avstår från att 

motsätta sig tillgängliggörande. Samtycket ska vara frivilligt, särskilt och otvetydigt.92 Kravet 

på att samtycket ska vara särskilt innebär att det inte får vara för generellt eller oprecist.93 Det 

uppställs dock inget formkrav på samtycket.94 I förarbetena till PDL påpekades att problem 

                                                           
83 Prop. 2007/08:126, s. 252-253.  
84 Somatisk vård innebär kroppslig vård, i motsats till psykiatrisk vård. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/somatisk, hämtad 2018-02-07.  
85 Prop. 2007/08:126, s. 252-253.  
86 Prop. 2007/08:126, s. 117.  
87 Prop. 2007/08:126, s. 117-118.  
88 Prop. 2007/08:126, s. 118.  
89 SOU 2014:23, s. 363. 
90 Prop. 2007/08:126, s. 116. Se kap. 4.2 för vidare diskussion om underåriga patienter.  
91 Prop. 2007/08:126, s. 116.  
92 SOU 2014:23, s. 366. 
93 SOU 2014:23, s. 366. 
94 Prop. 2007/08:126, s. 116.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/somatisk


 

19 

 

avseende vem som ska samtycka kan uppstå om en journal innehåller uppgifter om någon annan 

än patienten.95 Lagstiftaren föreslog dock inte någon särskild reglering för den sortens 

situationer.96 I 6 kap. 4 § 2 st. PDL stadgas att om patienten inte har möjlighet att samtycka och 

det föreligger fara för dennes liv eller en allvarlig risk för dennes hälsa får vårdgivaren ta del 

av journaluppgifter om patienten, om vårdgivaren bedömer att uppgifterna kan antas ha 

betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver.  

Det har i en statlig utredning föreslagits att kravet på samtycke från patienten ska tas bort, och 

att det faktum att patienten gjort en överenskommelse med vårdgivaren om en vårdinsats ska 

ses som ett samtycke till att vårdgivaren tar del av andra vårdgivares uppgifter om patienten. 

Utredningens utgångspunkt i frågan var att patientens samtycke till att ta emot viss vård också 

inkluderar ett samtycke att hälso- och sjukvårdspersonalen tar del av de uppgifter som krävs för 

att sådan vård ska kunna erbjudas patienten. Genom att patienten själv väljer vårdgivare väljer 

patienten på så sätt också vem som ska få ta del av dennes journaluppgifter.97  

Tre punkter kan tas i beaktande vid en analys av utredningens förslag. För det första tycks 

förslaget utgå ifrån att alla patienter är medvetna om vad sammanhållen journalföring är och 

hur det fungerar. Särskilt patienter som inte talar svenska eller i övrigt inte är bekanta med det 

svenska samhället skulle sannolikt, ur ett integritetsperspektiv, drabbas hårdare av förslaget. 

För det andra innebär det faktum att en patient besöker en vårdgivare för ett brutet ben knappast 

att denne i och med detta samtycker till att samma vårdgivare tar del av eventuella uppgifter 

om patientens psykiska problem eller veneriska sjukdomar. För det tredje bör det noteras att 

inte alla patienter har möjlighet att välja vilken vårdgivare de vill, både av ekonomiska och 

geografiska skäl. I storstäder såsom Stockholm, Göteborg och Malmö finns goda möjligheter 

att uppsöka andra vårdgivare än den geografiskt närmst belägna om förtroende för denna 

vårdgivare saknas. I mindre orter är det inte självklart att patienten har möjlighet att välja mellan 

olika vårdgivare, då utbudet kanske inte är detsamma. Att frånta dessa patienter möjlighet att 

upprätthålla sin integritet genom att spärra patientuppgifter från att nås av andra vårdgivare 

framstår enligt min mening inte som förenligt med vad som uttalades i förarbetena till PDL om 

att den ökade patientsäkerheten inte skulle ske på bekostnad av patienternas integritet.98 

3.6 Om uppgifterna är spärrade  

Att uppgifter om vilken vårdgivare som spärrat journaluppgifterna kan registreras i den 

sammanhållna journalföringen innebär dock inte att samtliga andra vårdgivare som ingår i 

systemet automatiskt kan tillgodogöra sig denna information. Av 6 kap. 4 § 1 st. PDL följer att 

det endast är om det föreligger fara för patientens liv eller annars föreligger allvarlig risk för 

dennes hälsa som vårdgivaren får ta del av uppgiften om vilken vårdgivare som spärrat 

uppgifterna. Om vårdgivaren med ledning av den uppgiften bedömer att uppgifterna som 

spärrats kan antas ha betydelse för den vård patenten behöver kan vårdgivaren begära att spärren 

ska hävas hos vårdgivaren som spärrat uppgiften. Detta gäller under förutsättning att patienten 

                                                           
95 Prop. 2007/08:126, s. 116.  
96 Prop. 2007/08:126, s. 116. 
97 SOU 2014:23, s. 380-381.  
98 Se prop. 2007/08:126, s. 129. 
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inte själv kan häva spärren i enlighet med 6 kap. 2 § 4 st. PDL. Utgångspunkten är således att 

patienten själv ska häva spärren.99  

6 kap. 4 § 1 st. PDL tar sikte på de situationer där det föreligger en akut nödsituation där det 

inte är möjligt att invänta att patienten själv häver spärren.100 Exempelvis kan det röra sig om 

situationer där patienten är medvetslös eller i så pass akut behov av vård att det på grund av 

brådska inte går att inhämta samtycke från patienten.101 I lagens förarbeten betonas vikten av 

en möjlighet att forcera spärrar. Inte bara för att undvika att patienter lider värre fysiska men än 

vad som varit nödvändigt om åtkomst hade funnits till de spärrade uppgifterna, men också för 

att patienterna ska våga utnyttja sin rätt att spärra journaluppgifter. Om forcering inte tillåts i 

någon situation finns risken att patienten, av rädsla för att hamna i en situation där det föreligger 

risk för dennes liv eller hälsa och där denne är oförmögen att samtycka till att spärren lyfts, 

istället avstår från att utnyttja sin rätt att spärra.102 På så sätt skulle vad som framstår som ett 

ökat integritetsskydd för patienten i själva verket kunna leda till att integritetsskyddet i 

praktiken försämras.103 Det kan dock påpekas att det i Patientdatautredningen ansågs viktigare 

att inte alltför förhastat öppna upp för fler möjligheter att sprida känslig information, och 

utredningen rekommenderade att möjligheten att spärra uppgifter skulle vara absolut.104 

I 2 kap. 3 § PDL finns en generell princip som stadgar att behandling av patientuppgifter som 

inte är tillåten enligt PDL ändå får ske om den enskilde har lämnat ett uttryckligt samtycke till 

behandlingen, om inte annat följer av 6 kap. 5 § PDL eller av annan lag eller förordning. Det 

finns inga formkrav för samtycket, men givetvis är det lämpligt med ett skriftligt samtycke i en 

situation där lagstöd saknas för behandling av patientuppgifterna.105 Av 6 kap. 5 § PDL framgår 

att vårdgivare inte får behandla en annan vårdgivares uppgifter om en patient i systemet med 

sammanhållen journalföring under andra förutsättningar än dem som anges i 6 kap. 3-4 §§ PDL, 

även om patienten uttryckligen samtycker till det. Anledningen till detta är bland annat därför 

att direktåtkomst till patientuppgifter är väldigt integritetskänsligt, varför det har ansetts viktigt 

att det inte kan användas av andra anledningar än de som anges i lagen.106 

3.7 Sammanhållen journalföring och offentlighetsprincipen  

Genom två kammarrättsavgöranden har det framkommit att sammanhållen journalföring kan 

resultera i att patientuppgifter som upprättats av en privat vårdgivare kan komma att omfattas 

av offentlighetsprincipen i 2 kap. 1 § TF. Bestämmelsen omfattar allmänna handlingar, vilket i 

2 kap. 3 § TF definieras som en handling som upprättats, förvaras hos eller inkommit till en 

myndighet. Patientjournaler som upprättas av privata vårdgivare har således inte omfattats av 

offentlighetsprincipen i 2 kap. 1 § TF tidigare. I de två avgörandena har en begäran framställts 

                                                           
99 Prop. 2007/08:126, s. 253.  
100 Prop. 2007/08:126, s. 253-254.  
101 Prop. 2007/08:126, s. 254. 
102 Prop. 2007/08:126, s. 113.  
103 Prop. 2007/08:126, s. 114.  
104 SOU 2006:82, s. 302.  
105 Prop. 2007/08:126, s. 227.  
106 Prop. 2007/08:126, s. 254.  
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hos landsting (offentliga vårdgivare) om utlämnande av journaler för samtliga vårdgivare som 

var anslutna till samma system för sammanhållen journalföring.107  

I det ena kammarrättsavgörandet nekades utlämning av spärrade journaluppgifter med 

anledning av att handlingarna genom den sammanhållna journalföringen inte kunde anses 

inkommen eller upprättad hos landstinget i enlighet med 2 kap. 3 § TF. Även utlämnande av de 

ospärrade uppgifterna nekades med motiveringen att uppgifterna enligt 25 kap. 2 § 1 st. 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) omfattades av absolut sekretess då 

förutsättningarna i varken 6 kap. 3, 3 a eller 4 §§ PDL var uppfyllda. Landstinget ansåg sig 

därför inte behöriga att bereda sig tillkomst till ospärrade uppgifter från privata vårdgivare. 

Kammarrätten konstaterade däremot att samtycke från patienterna enligt 6 kap. 3 § PDL inte 

krävdes eftersom situationen inte avsåg behandling av uppgifter för att förebygga, utreda eller 

behandla skador och sjukdomar hos patienter, utan utlämnande av uppgifter till andra 

myndigheter. Vidare fann kammarrätten att uppgifter där patienten har en aktuell patientrelation 

till landstinget och har samtyckt till att landstinget tar del av deras patientuppgifter i systemet 

för sammanhållen journalföring inte skyddas av absolut sekretess, utan omfattas av det 

omvända skaderekvisitet i 25 kap. 2 § OSL. I och med detta förelåg inte hinder för utlämnande. 

Målet återförvisades således till landstinget för utredning om vilka patienter som har en aktuell 

patientrelation till landstinget och som samtyckt till att landstinget tar del av deras uppgifter.108  

I det andra kammarrättsavgörandet nekade landstinget utlämnande med motivering att 

landstinget endast var personuppgiftsbiträde, och således enligt PUL endast fick behandla 

personuppgifter enligt instruktion från den personuppgiftsansvarige, dvs. de privata 

vårdgivarna. Uppgifterna kunde med anledning av detta inte anses som inkomna och förvarade 

hos myndigheten enligt 2 kap. 3 § TF, där tredje stycket stadgar att en sammanställning av 

uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling inte anses förvarad hos myndigheten 

om sammanställningen innehåller personuppgifter och myndigheten enligt lag eller förordning 

saknar befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig. Kammarrätten pekade på 8 § PUL 

som anger att bestämmelser i lagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle inskränka en 

myndighets skyldighet enigt 2 kap. TF att lämna ut personuppgifter, och att det i förarbetena 

föreslogs att bestämmelsen ifråga uttryckligen ska anges inte vara en sådan lag som åsyftas i 2 

kap. 3 § TF. Av 2 kap. 6 § PDL framgår att landstinget är personuppgiftsansvarig för den 

behandling av personuppgifter som landstinget utför. Kammarrätten redogjorde vidare för det 

faktum att det i förarbetena till PDL anges att en sammanställning av ospärrade uppgifter som 

förvaras hos en myndighet efter tillgängliggörande av en annan vårdgivare utgör en allmän 

handling som kan begäras ut med stöd av 2 kap. 1 § TF. Med anledning av detta fann 

kammarrätten att uppgifter från privata vårdgivare inkommit och förvarades hos landstinget 

och därför skulle lämnas ut såvida sekretessen inte utgjorde ett hinder.109   

Kammarrättsavgörandena synes således innebära att uppgifter från privata vårdgivare kan 

komma att bli offentliga och möjliga att begära ut enligt offentlighetsprincipen i 2 kap. 1 § TF 

                                                           
107 Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1919-15 den 2015-07-06 samt Kammarrätten i Jönköpings mål nr 94-17 

den 2017-04-03.  
108 Kammarrätten i Jönköpings mål nr 94-17 den 2017-04-03. 
109 Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1919-15 den 2015-07-06.  
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om patienten samtycker till att en offentlig vårdgivare får tillgång till uppgifterna genom 

sammanhållen journalföring. Om patienten däremot spärrar uppgifterna så att de inte är 

tillgängliga för andra vårdgivare kan de inte anses vara inkomna eller förvarade hos en 

myndighet, och kan därmed inte heller begäras ut.110 Rättsläget kan inte anses klarlagt utifrån 

endast två kammarrättsavgöranden. I brist på avgöranden från högsta instans utgör de dock en 

indikator på vilken effekt sammanhållen journalföring har fått på offentlighetsprincipen.  

3.8 Hälso- och sjukvårdspersonalens möjlighet att fullgöra uppgiftsskyldigheter  

Trots att sekretess och tystnadsplikt som huvudregel råder inom hälso- och sjukvården 

förekommer ett antal undantag, då hälso- och sjukvårdspersonalen har en s.k. 

anmälningsskyldighet.111 I kap. 4.2 behandlas 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 

som utgör en anmälningsskyldighet till socialnämnden för bl.a. hälso- och sjukvården, om de i 

sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. I det fallet ansågs risken 

att barn som lever under missförhållanden skulle missas av hälso- och sjukvårdspersonalen 

motivera att vårdnadshavare inte skulle ha rätt att spärra uppgifter i barns journaler.112 

Lagstiftaren har således vidtagit åtgärder för att möjligheten att spärra journaluppgifter inte ska 

påverka anmälningsskyldigheten i 14 kap. 1 § SoL. 

Ytterligare en uppgiftsskyldighet framgår av 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (2010:659) 

(PSL). Bestämmelsen stadgar bl.a. i första punkten att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig 

att lämna ut uppgifter om huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna 

begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 

Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket. Bestämmelsen innebär inte att de ovan nämnda 

myndigheterna ska ha fri tillgång till hälso- och sjukvårdens patientregister. Uppgifterna måste 

begäras av personal på myndigheten för ett särskilt fall, innebärande att begäran av uppgifterna 

utgör ett led i ett specifikt händelseförlopp, exempelvis en inledd förundersökning eller en 

spaning efter en patient som rymt från psykiatrin.113 Vid en avvägning mellan patientens 

integritet och myndigheters möjlighet att utföra sitt uppdrag fann lagstiftaren att patientens 

integritet fick vika.114 Ställningstagandet motiverades bl.a. med att endast uppgiften att en 

patient vistas på en vårdinrättning sällan utgör någon integritetskränkning för patienten - det är 

först om platsen för besöket antyder vad för slags vård patienten erhållit som det kan vara fråga 

om en integritetskränkning.115 Vidare påpekades att uppgifterna som lämnas ut normalt torde 

omfattas av sekretess även hos myndigheten som tar emot uppgifterna.116  

                                                           
110 SOU 2006:82, s. 564.  
111 I 25 kap. 1 § OSL stadgas att sekretess ska gälla inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider men. I privat hälso- och sjukvård fyller 6 kap. 12 § 

patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL) samma funktion, då det anges att hälso- och sjukvårdspersonal inte 

obehörigen får röja vad de i sin verksamhet fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 

förhållanden. 
112 Prop. 2007/08:126, s. 250.  
113 Prop. 2009/10:210, s. 213, med hänvisning till prop. 1981/82:186, s. 65.  
114 Prop. 2009/10:210, s. 213, med hänvisning till prop. 1981/82:186, s. 16-18.  
115 Prop. 2009/10:210, s. 213, med hänvisning till prop. 1981/82:186, s. 16. 
116 Prop. 2009/10:210, s. 213, med hänvisning till prop. 1981/82:186, s. 17. Motiveringen gällde främst uppgifter 

som lämnas till Polismyndigheten.  
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I 4 kap. 1 § PDL stadgas möjligheten för den som arbetar hos en vårdgivare att ta del av 

dokumenterade uppgifter om en patient om denne deltar i vården av en patient eller av annat 

skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Bestämmelsen är 

formulerad på så sätt att ett utlämnande av uppgifter enligt 6 kap. 15 § PSL ska omfattas av 

tillämpningsområdet, se 2 kap. 5 § PDL. Personalen hos en vårdgivare ska således inte begå 

brottet dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken (1962:700) (BrB) när de tar del av en patients 

journaluppgifter för att uppfylla sin uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 15 § PSL.  

I kap. 3.7 har sammanhållen journalföring och offentlighetsprincipen behandlats. Två 

kammarrättsavgöranden visar att en begäran om uppgiftsutlämnande hos en vårdgivare för 

uppgifter som upprättats hos en annan vårdgivare men som ingår i samma system för 

sammanhållen journalföring sannolikt inte kan avvisas direkt.117 Vårdgivaren måste troligen 

pröva om patienten som uppgifterna berör har samtyckt till att vårdgivaren får tillgång till 

uppgifterna. Det ska påpekas att domar från kammarrätterna inte besitter samma 

prejudikatvärde som en dom från högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I brist 

på avgöranden från HFD måste kammarrätternas avgöranden tillmäts viss betydelse i hur 

rättsläget ska tolkas. Om ovan nämnda avgöranden ska hållas såsom gällande rätt torde det 

innebära att uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 15 § PSL omfattar inte bara den vårdgivare som 

upprättat uppgifterna om en patient, utan samtliga vårdgivare som genom sammanhållen 

journalföring har tillgång till uppgifter om patienten om patienten samtyckt till åtkomst.  

Utifrån premissen att 6 kap. 15 § PSL omfattar alla vårdgivare som genom sammanhållen 

journalföring har tillgång till uppgifter om en patient är det intressant att granska vilken effekt 

möjligheten att spärra uppgifter får. Om en patient spärrar sina journaluppgifter från att ingå i 

ett system för sammanhållen journalföring har endast vårdgivaren som upprättat uppgifterna 

åtkomst till dem. Andra vårdgivare som ingår i samma system för sammanhållen journalföring 

skulle visserligen enligt 6 kap. 2 § 2 st. PDL kunna se att spärrade uppgifter om patienten fanns 

hos en annan vårdgivare. Endast de förutsättningar som anges i 6 kap. 4 § PDL kan dock 

motivera att vårdgivaren tar del av uppgiften om vilken vårdgivare som spärrat patientens 

journal. Dessa förutsättningar har behandlats i kap. 3.6. Det är endast om det föreligger fara för 

patientens liv eller allvarlig risk för dennes hälsa som vårdgivaren får ta del av uppgifterna om 

vilken vårdgivare som spärrat patientens journal. Givetvis kan även patientens samtycke häva 

spärren, vilket dock inte torde vara aktuellt om patienten ifråga håller sig undan 

myndighetskontakt. Utöver nöd och samtycke finns det ingen laglig möjlighet för hälso- och 

sjukvårdspersonal att forcera en spärr i syfte att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 6 kap. 15 

§ PSL.  

Ur perspektivet hos en patient som av någon anledning inte vill bli hittad av exempelvis 

Polismyndigheten framstår det som mer fördelaktigt att spärra sin journal, eftersom 

Polismyndigheten i ett sådant fall skulle behöva vända sig direkt till vårdgivaren som behandlat 

patienten med en begäran enligt 6 kap. 15 § PSL.118 Huruvida lagstiftaren beaktat 

                                                           
117 Kammarrätten i Göteborgs dom den 2015-07-06 med mål nr 1919-15 samt Kammarrätten i Jönköpings dom 

den 2017-04-03 med mål nr 94-17. 
118 Fördelaktigheten för en eftersökt patient att spärra sina journaluppgiften ter sig än större i fråga om inre 

spärrar enligt 4 kap. 4 § PDL. Inre spärrar är dock inte föremål för uppsatsens syfte, varför problematiken inte 

vidare kommer att beröras.  
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uppgiftsskyldigheten i bl.a. 6 kap. 15 § PSL vid upprättandet av PDL och dess begränsade 

möjligheter att forcera spärrar framstår enligt min mening som oklart.  

3.9 Sammanfattning 

I kapitlet konstateras att syftena med sammanhållen journalföring främst är att främja 

patientsäkerheten och underlätta patientens vårdprocess. Innan en vårdgivare får tillgängliggöra 

en patients journaluppgifter i ett system för sammanhållen journalföring ska enligt 6 kap. 2 § 

PDL två förutsättningar vara uppfyllda. För det första ska patienten ges en möjlighet att 

motsätta sig ett sådant tillgängliggörande. Detta förfarande kallas även att patienten spärrar sin 

journal. För det andra ska patienten informeras om vad den sammanhållna journalföringen 

innebär och att denne kan välja att spärra sina journaluppgifter. Uppgifter om att det finns 

spärrade journaluppgifter kommer dock vara synliga i systemet.  

När en vårdgivare sedan vill bereda sig åtkomst till uppgifter om en patient som finns i systemet 

för sammanhållen journalföring och som upprättats av en annan vårdgivare ska tre 

förutsättningar som stadgas i 6 kap. 3 § PDL vara uppfyllda. För det första ska det föreligga en 

aktuell patientrelation, vilket av vissa har ansetts vara ett alltför otydligt kriterium. För det andra 

ska uppgiften antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador 

hos patienten inom hälso- och sjukvården. Föråldrade uppgifter om psykiatrisk vård som en 

patient mottagit har sannolikt inte betydelse för en patient som söker vård för ett brutet ben. 

Slutligen föreligger det ett krav på att patienten ska samtycka till att vårdgivaren tar del av 

patientens journaluppgifter. Det har framförts förslag på att samtyckeskravet ska tas bort. 

Journalspärrar får enligt 6 kap. 4 § 1 st. PDL forceras under förutsättningen att det föreligger 

fara för patientens liv eller allvarlig fara för dennes hälsa, och de spärrade uppgifterna kan antas 

ha betydelse för den vård patienten behöver.  

Två kammarrättsavgöranden tyder på att sammanhållen journalföring fått en inverkan på 

begäran om utlämnande av allmänna handlingar med stöd av offentlighetsprincipen enligt 2 

kap. 1 § TF. Sannolikt kan en begäran om utlämnande av patientuppgifter göras även till en 

vårdgivare som inte upprättat uppgifterna om patienten, men som ingår i samma system för 

sammanhållen journalföring som denne. Vårdgivaren som mottar begäran kan inte direkt avvisa 

den, utan ska pröva om förutsättningarna i 6 kap. 3 § PDL är uppfyllda.   

Slutligen har konstaterats att hälso- och sjukvårdspersonalens möjlighet att fullgöra sin 

uppgiftsskyldighet som stadgas i 6 kap. 15 § PSL riskerar att försvåras pga. utformningen av 

PDL. Eftersom det inte föreligger någon möjlighet att forcera spärrar med anledning av en 

uppgiftsskyldighet såsom den ovan nämnda kan en patient försvåra ett uppgiftslämnande 

genom att spärra sin journal.  
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4. Särskilt utsatta grupper   

4.1 Inledning  
Att patienter väljer att spärra uppgifter om sig själva är relativt ovanligt. Enligt uppgifter från 

2015 rör det sig om i genomsnitt 122 personer per landsting som varje år begär att få uppgifter 

ur sina patientjournaler spärrade.119 Syftet med spärrar samt regelverkets konstruktion har 

behandlats i kap. 3. Redogörelsen för lagstiftningens syfte och konstruktion visar emellertid 

inte vilka svårigheter som kan uppstå i den praktiska tillämpningen av lagen. I detta kapitel 

analyseras om regelverket i PDL är anpassat för särskilt utsatta grupper när det gäller 

sammanhållen journalföring, och då särskilt möjligheten att spärra journaluppgifter. De särskilt 

utsatta grupper som kommer att behandlas är underåriga patienter, beslutsoförmögna patienter, 

patienter som bär på en sjukdom som klassas som allmänfarlig eller samhällsfarlig enligt bilaga 

1 och 2 till smittskyddslagen, patienter med allergier, patienter med en läkemedelshistorik, 

avlidna patienter samt patienter som inte talar svenska. 

4.2 Underåriga patienter  

Av 6 kap. 2 § 4 st. PDL framgår att vårdnadshavaren till ett barn120 inte kan spärra uppgifter 

om barnet. Ett barn har däremot själv möjlighet att spärra uppgifter i sin journal i takt med 

barnets stigande ålder och utveckling. I förarbetena föreslogs inga särskilda bestämmelser 

avseende hur barnets mognadsgrad ska bedömas beträffande möjligheten att spärra 

journaluppgifter, utan anförde att barn bör hanteras på samma sätt som inom den övriga hälso- 

och sjukvården.121  

Syftet med begränsningen i möjligheten att spärra uppgifter är att vårdpersonalen ska kunna 

fullgöra sina skyldigheter att anmäla misstanke om att barn far illa enligt 14 kap. 1 § SoL.122 

Möjligheten för socialnämnden att få kännedom om barn som far illa har således ansetts väga 

tyngre än den eventuella integritetskränkning ett förbud mot att spärra uppgifter kan orsaka.123 

Av 14 kap. 1 § 1 st. 2-3 p. SoL framgår att myndigheter inom hälso- och sjukvården (dvs. 

offentliga vårdgivare) samt dess anställda är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om 

de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Anmälningsskyldighet 

för privata vårdgivare framgår av fjärde punkten i samma bestämmelse. Hälso- och 

sjukvårdspersonal som inte fullgör sin anmälningsskyldighet kan dömas för brottet tjänstefel, 

då orosanmälningar enligt 14 kap. 1 § SoL anses utgöra led i myndighetsutövning.124 

Lagstiftningen gör dock skillnad på personal inom den offentliga och inom den privata vården. 

I huvudsak är myndighetsutövning endast något offentliga vårdgivare befattar sig med. 

Privaträttsliga subjekt kan enligt 12 kap. 4 § RF bedriva myndighetsutövning, men detta kräver 

                                                           
119 SOU 2016:41, s. 255. Det framgår dock inte av uppgifterna om det rör sig om yttre spärrar enligt 6 kap. 2 § 

PDL eller inre spärrar enligt 4 kap. 4 § PDL. 
120 Med barn avses enligt prop. 2007/08:126, s. 250 den som är under 18 år gammal.  
121 Prop. 2007/08:126, s. 251.  
122 Prop. 2007/08:126, s. 250.  
123 Prop. 2007/08:126, s. 250-251.  
124 Se NJA 2014 s. 910 där Högsta domstolen (HD) konstaterade att en orosanmälan enligt 14 kap. 1§ SoL i sig 

inte utgör myndighetsutövning eftersom anmälan inte får några rättsverkningar för den enskilde. Orosanmälan 

ingår däremot som ett led i myndighetsutövning, och är därmed att anse som ”vid myndighetsutövning” i 

enlighet med 20 kap. 1 § BrB.  
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stöd i lag. Det faktum att anmälningsskyldigheten även för privata vårdgivare framgår av 14 

kap. 1 § SoL (som ju är just en lag) är inte tillräckligt för att anses vara ett sådant bemyndigande 

som avses i 12 kap. 4 § RF. Med grund i detta synes gällande rätt innebära att endast personal 

hos offentliga vårdgivare riskerar att dömas för brottet tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB.  

Huvudregeln inom hälso- och sjukvård innebär att hälso- och sjukvård inte får ges utan 

patientens samtycke enligt 4 kap. 2 § patientlagen.125 I 4 kap. 3 § patientlagen stadgas att ett 

barns inställning till vården så långt som möjligt ska klarläggas och att barnets inställning ska 

tillmätas betydelse i förhållande till dennes ålder och mognad. Denna bestämmelse ska läsas 

ihop med 6 kap. 11 § föräldrabalken (1949:381) (FB), som stadgar att vårdnadshavaren i takt 

med barnets stigande ålder och utveckling ska ta större hänsyn till barnets synpunkter och 

önskemål gällande frågor som rör barnets personliga angelägenheter.126 Det är dock 

vårdnadshavaren som har en rätt och en skyldighet att besluta i sådana frågor, och denne bör 

inte överlåta detta ansvar på barnet.127  

Lagstiftningen ger mycket liten vägledning i hur frågan om samtycke till barns vård ska lösas. 

JO har uttalat att barn som fyllt femton år som princip får anses ha nått sådan ålder och mognad 

att barnet ska ha rätt att själv initiera vård under vissa förutsättningar.128 Även Datainspektionen 

har uttalat att barn från femton års ålder normalt sett har förutsättningar att ta ställning till 

personuppgiftsbehandling.129 Svensson anför att rättsläget för barn i övre tonåren är 

förhållandevis lätt att beskriva – söker de medicinskt motiverade behandlingsinsatser ska inte 

vårdnadshavare kunna neka dessa.130 Enligt Rynning presumeras barn i övre tonåren besitta 

sådan beslutsförmåga som krävs för självbestämmanderätt, till skillnad mot yngre barn där 

presumtionen är den motsatta.131 Svensson instämmer i att små barn inte besitter beslutsförmåga 

i medicinska frågor, utan att den positiva bestämmanderätten istället tillkommer 

vårdnadshavarna.132 I praxis har även barn i lägre tonåren (eller strax därunder) ansetts kunna 

ta ställning till vissa läkarundersökningar.133 Svensson anför att ungdomar mellan tolv och 

                                                           
125 Dessa undantag inkluderar psykiatrisk tvångsvård enligt 3 § lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 

tvångsundersökning vid misstanke om smittsam sjukdom enligt 3 kap. 2 § smittskyddslagen och rättspsykiatrisk 

vård enligt 3 a § lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 
126 Även i prop. 2007/08:126, s. 251 hänvisas till 6 kap. 11 § FB.  
127 Prop. 1981/82:168, s. 25.  
128 Prop. 2013/14:106, s. 66.  
129 SOU 2014:23, s. 361 med hänvisning till https://www.datainspektionen.se/lagar-och-

regler/personuppgiftslagen/samtycke/, hämtad 2018-02-28.  
130 Svensson, s. 142-143.  
131 Rynning, 1994, s. 288.  
132 Svensson, s. 140-141. Svensson refererar till RÅ 1996 ref 65 där det konstaterades att båda vårdnadshavarnas 

samtycke krävs för blodprovstagning på ett treårigt barn. Svensson refererar även till JO 2000/01 s. 472 där 

vårdnadshavarnas samtycke krävdes för att begåvningstesta ett femårigt barn, se Svensson, s. 109.  
133 Se prop. 2013/14:106, s. 66 där avgöranden från HSAN, JO och HFD behandlas. HSAN har i ett fall funnit att 

en trettonåring hade rätt att utan vårdnadshavarnas inblandning initiera vårdåtgärd. JO och HFD har anfört att ett 

barn som uppnått tolv års ålder normalt sett kan ta ställning till läkarundersökningar i vissa situationer. 

Regeringen nämner i prop. 2013/14:106, s. 66 som exempel på situationer när barn kan initiera vård själva 

tillgång till preventivmedel eller abort. Se även Svenssons referens (s. 113) till JO 1995/96, s. 89 där 

riksåklagaren samt Socialstyrelsens allmänna råd angående sexuella övergrepp mot barn (1991:3, s. 115) fann att 

ett barn som uppnått tolv års ålder själv kan ta ställning till läkarundersökning. Det bör dock observeras att 

läkarundersökningen i det nämnda fallet aktualiserades med anledning av misstanke om sexuella övergrepp på 

barnet. 

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/samtycke/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/samtycke/
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fjorton år besitter i stort sett samma rättigheter som äldre tonåringar gällande undersökningar 

och behandlingar.134  

Rynning anför att ett beslut som strider mot en läkares rekommendation med största sannolikhet 

ställer högre krav på barnets mognad än ett beslut som är i enlighet med läkarens 

rekommendationer.135 Svensson har övervägt samma slutsats gällande barns möjlighet att tacka 

nej till behandling eller ingrepp.136 Premissen att beslut som strider mot läkares 

rekommendationer kräver en högre mognadsgrad av barnet torde innebära att även en begäran 

om journalspärrar enligt 6 kap. 2 § PDL kräver en högre mognadsgrad av barnet än en begäran 

som är i enlighet med läkares rekommendationer. Att journalspärrar generellt sett bör anses 

strida mot läkares rekommendationer syns exempelvis genom att det förekommer att vårdgivare 

låter patienter som vill spärra journaluppgifter skriva under dokument, av vilka det framgår att 

uppgifterna spärras under patientens ansvar.137  

En parallell kan dra till barns möjlighet att råda över sekretessen för sina patientjournaler då 

även det rör barns möjlighet att råda över sina patientuppgifter. Om en patientjournal omfattas 

av sekretess kan patienten enligt 10 kap. 1 § OSL samtycka till att de sekretessbelagda 

uppgifterna ändå lämnas ut till en utomstående. En patient som saknar 

rättshandlingsförmåga138, exempelvis med anledning av att personen är underårig, anses i regel 

inte kunna samtycka till ett sådant utlämnande av patientuppgifter till en utomstående.139 Om 

ålder är anledningen till att patientens bristande rättshandlingsförmåga krävs som huvudregel 

att vårdnadshavaren samtycker till uppgiftsutlämnandet för att det ska kunna äga rum.140 Det 

kan även vara så att barnets och vårdnadshavarens samtycke kombinerat krävs för ett 

utlämnande.141 Denna möjlighet saknas emellertid för barn som vill spärra sin journal. Enligt 

min mening kan detta ses som en integritetsinskränkning då det utgör ett hinder för barnet att 

råda över sina patientuppgifter.  

Det går vidare att reflektera över hur barn som vill spärra sina journaler hanteras i praktiken. 

Det har framkommit att vårdgivare kräver att patienter skriver under dokument, där det framgår 

att de är medvetna om de risker spärrar medför, innan deras patientjournaler spärras.142 

Eftersom barn anses sakna full rättshandlingsförmåga143 ställer jag mig frågande till hur 

vårdgivaren skulle hantera ett barn som inkom med en underskriven begäran om att spärra sin 

patientjournal. Som redan avhandlats är det endast barnet, och inte vårdnadshavaren som kan 

                                                           
134 Svensson, s. 147.  
135 Rynning, 1994, s. 288.  
136 Svensson, s. 143-144.  
137 Se Datainspektionens beslut dnr 748-2009. Det bör dock påpekas att Datainspektionen uttryckte kritik i 

samband med att dessa företeelser behandlades, främst med anledning av att vårdgivaren saknade centralt 

framtagna riktlinjer och rutiner för patienters möjligheter att spärra personuppgifter i sin journal. Vårdgivarens 

rutiner med dokument som patienten ska signera visar dock att journalspärrar anses gå emot 

läkarrekommendationer. I media har läkare uttryckt oro över att alltfler patienter väljer att spärra sin journal. Se 

exempelvis https://www.svd.se/sparrad-journal-kan-aventyra-patienters-halsa, hämtad 2018-03-07.  
138 Rättshandlingsförmåga kan definieras som en förmåga att med laglig verkan företa en rättshandling. Se 

Saldeen, s. 299-300. 
139 Sandén, s. 176.  
140 Sandén, s. 177.  
141 Sandén, s. 177. 
142 Se Datainspektionens beslut med dnr 748-2009. Se även kap. 5.3 för vidare diskussion om beslutet. 
143 Saldeen, s. 299.  

https://www.svd.se/sparrad-journal-kan-aventyra-patienters-halsa
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begära att barnets journal ska spärras. Samtidigt saknar barnet normalt sett 

rättshandlingsförmåga och ska få sådan hjälp av sina vårdnadshavare. Hur vårdgivare rent 

praktiskt löser dessa spörsmål kommer inte att vidare utredas i uppsatsen, men är intressanta att 

reflektera över i samband med en analys av hur PDL fungerar i praktiken.  

Som berörts i kap. 3.5.4 förekommer inget krav på att vårdnadshavaren ska samtycka till 

behandling av barnets patientuppgifter enligt 6 kap. 3 § 1 st. 3 p. PDL, eftersom 

vårdnadshavaren inte heller har möjlighet att spärra barnets patientuppgifter.144 Då förarbetena 

anger att hänsyn ska tas till barns vilja i takt med dennes stigande ålder och mognad går det inte 

att nå någon annan slutsats än att något samtycke inte krävs för behandling av barns 

patientuppgifter i ett system för sammanhållen journalföring innan dess att barnet har uppnått 

ten sådan ålder och mognad.145 Det framstår således som att barn, jämfört med vuxna patienter, 

erhåller ett tämligen svagt integritetsskydd för sina patientuppgifter i ett system för 

sammanhållen journalföring.  

4.3 Beslutsoförmögna patienter 

Personer som av olika skäl inte kan samtycka till vård benämns i olika sammanhang som 

beslutsoförmögna.146 Vid införandet av PDL infördes inga särskilda bestämmelser för 

beslutsoförmögna. Det hänvisades till att frågan ”får lösas på samma sätt som idag”.147 Vid 

tiden för införandet av PDL låg SOU 2004:112, Frågor om förmyndare och ställföreträdare 

för vuxna, hos Regeringskansliet för beredning, varför regeringen valde att inte ta ställning i 

frågan om beslutsoförmögna i PDL i avvaktan på betänkandet.148 I förarbetena till PDL angavs 

istället att informationen kan komma att behöva lämnas en behörig ställföreträdare eller nära 

anhörig.149 Varför informationen skulle lämnas till en beslutsoförmögen patients anhöriga 

framstår enligt min mening som något oklart, med tanke på att anhöriga som inte befinner sig i 

ställföreträdarposition inte har någon befogenhet att fatta beslut som rör hälso- och sjukvård i 

patientens ställe.150 Dessutom kan sekretess och tystnadsplikt utgöra ett hinder för detta. För 

bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården, se 25 kap. 1 § OSL i 

offentlig vård respektive 6 kap. 12 § PSL i privat vård. Vidare är det inte heller klargjort att 

gällande rätt tillåter att en legal ställföreträdare beslutar om spärrar i patientens ställe.151 

Legala ställföreträdare existerar i form av god man och förvaltare, och regleras i 11 kap. 4 § 

respektive 7 § FB. Godmanskap är mindre ingripande för den enskilde än förvaltarskap, då en 

                                                           
144 Prop. 2007/08:126, s. 116.  
145 Prop. 2007/08:126, s. 116. 
146 Beslutsförmåga används synonymt med begreppet beslutskompetens, och är en förutsättning för att patienten 

ska kunna lämna ett giltigt samtycke. Att patienten besitter beslutsförmåga innebär att denne har förmåga att 

kunna motta information om den föreliggande situationen, att denne är medveten om vad ett eventuellt beslut 

kan komma att resultera i, samt en förmåga att kunna meddela sitt beslut. Beslutsförmåga måste föreligga i varje 

enskilt beslut patienten ställs inför. Det görs således ingen generell bedömning som får ligga till grund för hur 

patienten behandlas under en längre tid. Vuxna människor anses generellt sett besitta beslutsförmåga. 

Beslutsförmågan kan däremot påverkas av funktionsnedsättningar eller det faktum att patienten är underårig. En 

patient kan även mer tillfälligt ha en nedsatt beslutsförmåga till följd av sjukdom eller skada, såsom 

medvetslöshet. För vidare diskussion, se Rynning, 2010, s. 125-126.  
147 Prop. 2007/08:126, s. 250.  
148 Prop. 2007/08:126, s. 65. Utredningen resulterade dock aldrig i någon lagändring. 
149 Prop. 2007/08:126, s. 250. 
150 Se SOU 2004:112, s. 575 med hänvisning till prop. 1993/94:149, s. 68.  
151 SOU 2014:23, s. 347.  
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god man endast får handla med huvudmannens samtycke.152 En rättshandling som företagits 

utan huvudmannens samtycke är enligt 11 kap. 5 § FB inte bindande. En förvaltare har enligt 

11 kap. 9 § FB ensam rätt att råda över huvudmannens egendom och företräda denne i de 

angelägenheter som omfattas av uppdraget. Särskilda bestämmelser för hälso- och sjukvård 

saknas, och det råder oklarheter om vård kan anses ingå under begreppet ”sörja för sin person” 

i 11 kap. 4 § FB och ”vårda sig” i 11 kap. 7 § FB.153  

Hur långtgående befogenheter legala ställföreträdare har i frågor om hälso- och sjukvård är 

oklart.154 Rynning konstaterar att en förvaltare inte kan anses ha lika långtgående befogenheter 

att besluta mot huvudmannens vilja i medicinska frågor som i ekonomiska, med tanke på 

skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp i 2 kap. 6 § RF.155 Gode män saknar behörighet att 

fatta beslut i strid med huvudmannens vilja.156 Rynning menar dock att en ställföreträdare torde 

kunna komplettera ett bristande samtycke från en beslutsoförmögen patient, och att en 

ställföreträdares samtycke sannolikt kan accepteras om patientens inställning till vården är 

okänd och denne inte kan ge uttryck för sin mening.157 

Datainspektionen uttalade, i fråga om registrering av personuppgifter i nationella 

kvalitetsregister, att beslutsoförmögna personer inte kan ta till sig informationen som enligt lag 

skulle lämnas, och att en vårdgivare därför inte kunde uppfylla sina lagstadgade skyldigheter 

enligt 7 kap. 2-3 §§ PDL.158 Om patienten inte representerades av en legal ställföreträdare 

saknades således lagstöd för att behandla dennes personuppgifter i ett nationellt 

kvalitetsregister. I de aktuella fallen hade vårdgivaren utarbetat som rutin att informera 

närstående, vilket enligt Datainspektionen inte kunde anses rymmas inom gällande rätt.159 Då 

en patient enligt 6 kap. 2 § 3 st. PDL ska informeras även innan personuppgifter behandlas i 

sammanhållen journalföring torde Datainspektionens beslut ha inneburit att patienter som 

saknar beslutsförmåga inte på egen hand kunde delta i sammanhållen journalföring. Denna 

slutsats drogs även senare av lagstiftaren själv.160 

Att beslutsoförmögna patienter utestängdes från den legala möjligheten att ingå i system för 

sammanhållen journalföring sågs givetvis som ett problem, särskilt som beslutsoförmögna 

patienter sannolikt är de som skulle ha störst nytta av sammanhållen journalföring.161 

Lagstiftaren framhöll även att det ur integritetssynpunkt är viktigt att inte utsätta patienter för 

onödiga undersökningar och provtagningar.162 Att patientens journaluppgifter ingår i ett system 

för sammanhållen journalföring torde kunna motverka att onödiga undersökningar och 

provtagningar genomförs, särskilt när patienten har svårigheter att på egen hand kommunicera 

med hälso- och sjukvårdspersonalen. Följaktligen infördes år 2014 två nya bestämmelser som 

                                                           
152 Samtycke krävs dock inte om huvudmannen med anledning av sitt tillstånd inte kan samtycka, se prop. 

2013/14:202 s. 12.  
153 Se Rynning, 1994, s. 299 ff. för vidare diskussion.   
154 Prop. 2013/14:202 s. 13.  
155 Rynning, 1994, s. 301.  
156 Se Rynning, 1994, s. 301-302 samt 11 kap. 5 § FB.  
157 Rynning, 1994, s. 302-303.  
158 Se Datainspektionens beslut dnr 1048-2012, 1049-2012 samt 1050-2012. 
159 Se Datainspektionens beslut dnr 1048-2012, 1049-2012 samt 1050-2012.  
160 Prop. 2013/14:202, s. 24.  
161 Prop. 2013/14:202, s. 25.  
162 Prop. 2013/14:202, s. 25. 
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skulle möjliggöra för beslutsoförmögna patienters personuppgifter att ingå i system för 

sammanhållen journalföring.  

6 kap. 2 a § PDL stadgar att en vårdgivare får tillgängliggöra uppgifter om en person som inte 

endast tillfälligt saknar beslutsförmåga i ett system för sammanhållen journalföring. Detta 

gäller om patientens inställning till personuppgiftsbehandlingen så långt som möjligt har 

klarlagts och det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig behandlingen 

av patientuppgifterna. Det sistnämnda rekvisitet innebär att patientens journaluppgifter inte får 

behandlas om det finns konkreta omständigheter som visar att patienten skulle ha motsatt sig 

behandlingen.163 Exempel på sådana omständigheter skulle kunna vara information om 

patienten från närstående eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, eller att patienten uttryckt 

motsättning mot att ingå i ett system för sammanhållen journalföringen medan patienten 

fortfarande var beslutsförmögen.164 En förutsättning för detta är dock att inte alltför lång tid har 

passerat sedan patientens yttrande.165  

6 kap. 3 a § PDL reglerar under vilka förutsättningar en vårdgivare får ta del av uppgifter om 

en beslutsoförmögen patient som tillgängliggjorts av en annan vårdgivare. Bestämmelsens 

första stycke stadgar att vårdgivaren alltid kan ta del av vilken vårdgivare som tillgängliggjort 

uppgifterna om den beslutsoförmögna patienten. Vårdgivaren får enligt andra stycket även 

behandla personuppgifterna om vårdgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för den 

vård som är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd. Patientens inställning ska så 

långt som möjligt ha klargjorts, och det får inte finnas anledning att anta att patienten skulle ha 

motsatt sig behandling. 

En granskning av hur PDL har utvecklats visar således att lagstiftaren vidtagit åtgärder för att 

tillse att beslutsoförmögna patienter ska kunna utnyttja system för sammanhållen journalföring, 

och inte automatiskt utestängas från dess fördelar. Lagändringar motiveras bl.a. med att 

intresset för liv och hälsa anses väga tyngre än den personliga integriteten.166 Detta motiv 

speglar dock inte den till synes obefintliga möjligheten beslutsoförmögna patienter har att häva 

en spärr. Följande exempel kan illustrera bristen. En patient har, pga. demens, gradvis gått från 

att vara beslutsförmögen till att förlora sin beslutsförmåga. Under tiden patienten fortfarande 

var kapabel att besluta i frågor om sin hälso- och sjukvård uttryckte sig denne inför sina 

närstående på så sätt att det stod klart att patienten var negativt inställd till sammanhållen 

journalföring och dess effekter. En vårdgivare skulle med bakgrund av detta vara förhindrad att 

tillgängliggöra patientens journal i ett system för sammanhållen journalföring enligt 6 kap. 2 a 

§ 2 p. PDL, då det finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig 

personuppgiftsbehandlingen. Patientens journal måste således anses vara spärrad. För patienter 

som besitter beslutsförmåga krävs en begäran att spärren ska upphävas för att dennes 

patientjournal inte längre ska vara spärrad i enlighet med 6 kap. 2 § 1 st. PDL. En 

beslutsoförmögen patient har dock inte kapacitet att själv begära att en sådan spärr ska upphävas 

– om hon kunde det skulle hon följaktligen inte heller vara beslutsoförmögen. Detta talar för att 

                                                           
163 Prop. 2013/14:202, s. 42.  
164 Prop. 2013/14:202, s. 42.  
165 Prop. 2013/14:202, s. 42.  
166 Prop. 2013/14:202, s. 21.  
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lagstiftaren genom sin vilja att inkludera beslutsoförmögna patienter i de fördelar 

sammanhållen journalföring ger också har inskränkt dessa patienters integritet.  

Givetvis kan spärrar forceras enligt de förutsättningar som anges i 6 kap. 4 § PDL vid fara för 

dennes liv eller allvarlig risk för dennes hälsa oavsett om patienten är beslutsförmögen eller 

inte, men patienten går miste om de fördelar som finns med sammanhållen journalföring. Det 

omvända, dvs. att en patient som mist beslutsförmågan inte längre har möjlighet att spärra sina 

patientjournaler, torde inte leda till lika stora konsekvenser för patienten. 

Det framstår således som att lagstiftaren har givit den beslutsoförmögna patienten en möjlighet 

att spärra sin journal från att ingå i ett system för sammanhållen journalföring, men ingen 

möjlighet att senare upphäva beslutet. Det framstår enligt min mening som märkligt, med tanke 

på de fördelar som anfördes i förarbetena till 2014 års lagändring särskilt för beslutsoförmögna 

patienter.167 Beslutsoförmögna patienter har inte samma legala möjlighet som beslutsförmögna 

patienter att motsätta sig deltagande i sammanhållen journalföring, då det torde vara svårt för 

dem att uttrycka ett sådant motsättande som får anses tillräckligt enligt 6 kap. 2 a § PDL. 

Härigenom ges de också ett sämre integritetsskydd än beslutsförmögna patienter.  

4.4 Patienter som bär på en smittsam sjukdom, patienter med allergier och 

patienter med en läkemedelshistorik 

Följande tre patientgrupper behandlas tillsammans eftersom regelverket för dessa 

patientgrupper har motiverats på samma sätt i förarbetena. I 1 § smittskyddslagen stadgas att 

lagen syftar till att tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma 

sjukdomar. Vilka sjukdomar som omfattas av lagen framkommer av bilaga 1 (2010:334), 

allmänfarliga sjukdomar, respektive bilaga 2 (2015:146), samhällsfarliga sjukdomar. Till första 

kategorin hör bl.a. hiv, klamydia och salmonellainfektion. Samhällsfarliga sjukdomar utgörs 

endast av smittkoppor, SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) och infektion med ebolavirus. 

I förarbetena till PDL övervägdes möjligheten att införa undantag till patientens rätt att spärra 

journaluppgifter. Ett flertal remissinstanser, bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting och 

Socialstyrelsen, ansåg att viss information borde undantas från patientens rätt att spärra.  

Argumentet motiverades dels med att det är viktigt att personalen får kännedom om smittsamma 

sjukdomar för att kunna undvika att den sprids till sig själva eller till andra patienter, och dels 

med att det för patientens säkerhet är viktigt att personalen får kännedom om exempelvis 

allergier mot läkemedel. Lagstiftaren menade dock att försiktighet bör råda vid införande av en 

lagstiftning som möjliggör snabb spridning av känslig information. Patienter måste kunna 

försäkra sig om att deras vilja att känslig information inte sprids vidare respekteras för att inte 

förtroendet för vården ska ta skada. Patientens integritet bedömdes väga tyngre än ovan nämnda 

motstående intressen.168 Nuvarande lagstiftning tillåter således inga undantag från rätten att 

spärra patientuppgifter för vuxna patienter.169 Lagstiftaren öppnade däremot upp för att 

                                                           
167 Prop. 2013/14:202, s. 25. 
168 Prop. 2007/08:126, s. 114-115.  
169 Gällande barn infördes dock begränsningar i spärrmöjligheten på så sätt att vårdnadshavare inte kan spärra 

barns journaluppgifter. Se kap. 4.2.  
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eventuellt i framtiden begränsa rätten till spärrar om det visar sig att dagens rättsläge leder till 

svårigheter ur patientsäkerhetssynpunkt.170  

IVO har prövat två händelser som rör spärrade journaluppgifter där patienter klagat på vården 

de erhållit. I ett beslut från 2014 klagade patienten bl.a. på att dennes läkemedelsrecept inte 

förnyades så att det räckte tillräckligt länge. Vårdgivarens representant uppgav att ärendet varit 

svårhanterat då uppgiften om vilka recept patienten erhöll var spärrad. IVO fann att vården 

brustit avseende bl.a. läkemedelsförskrivning, men avslutade ärendet utan att meddela någon 

kritik.171 I ett annat ärende klagade en patient över nekad smärtbehandling i samband med en 

operation. Patienten uppgav att läkaren meddelat patienten att denne själv fick ordna 

smärtlindring efter operationen, i och med att patienten valt att spärra sina journaler. Av IVO:s 

utredning framkom att patienten erhållit smärtlindring efter operationen och att läkaren 

rekommenderat smärtstillande läkemedel. Läkaren uppgav att det uppkommit svårigheter i att 

ordinera säker medicinering till patienten då dennes patientjournaler var spärrade, men att 

läkaren inte uttryckt att patienten själv skulle ansvara för smärtlindringen. Sektionschefen hos 

vårdgivaren yttrade även att patienten inte längre kunde erbjudas vård hos vårdgivaren, då de i 

allt större utsträckning spärrade journalerna utgjorde en patientsäkerhetsrisk. IVO avslutade 

ärendet utan kritik.172 

Beslut från IVO har ingen prejudiciell verkan, utan bör endast ses som exempel på vad för typ 

av problematik som är aktuell inom hälso- och sjukvårdens område. I det aktuella 

sammanhanget fyller besluten från IVO funktionen att visa att det, i varje fall när det kommer 

till patienter med en läkemedelshistorik, har uppkommit svårigheter i hälso- och sjukvårdens 

praktiska arbete när patienter i alltför stor utsträckning spärrat medicinsk information om sig 

själva. Besluten visar också att patienterna upplevt att de fått sämre vård till följd av de spärrade 

journalerna, vilket i viss mån bekräftats av IVO.  

4.5 Avlidna patienter 

Ytterligare en aspekt gällande regelverket för sammanhållen journalföring och dess spärrar som 

bör granskas är vad som händer med en spärr när patienten avlider. Enligt 1 kap. 1 § 2 st. PDL 

ska lagen i tillämpliga delar även gälla uppgifter om avlidna personer. I förarbetena förtydligas 

att bestämmelsen syftar på de delar av PDL som rör personuppgiftsbehandling, t.ex. delar som 

avser ändamål, sökbegrepp och åtkomst till uppgifter om avlidna.173 Bestämmelser som rör 

frågor om samtycke är dock av förklarliga skäl inte tillämpliga på avlidna.  

En jämförelse kan göras med hur avlidnas integritetsskydd behandlas i andra lagstiftningar. 

Sekretessen som stadgas i 25 kap. 1 § OSL omfattar även avlidna personers personuppgifter.174 

Lagstiftaren har således beslutat att integritetsskyddet ska bibehållas även efter att personen har 

avlidit. Avlidnas integritet skyddas även i form av brottet förtal av avliden enligt 5 kap. 4 § 

BrB. Bestämmelsen motiverades bl.a. med att människor i allmänhet vill åtnjuta ett gott rykte 

                                                           
170 Prop. 2007/08:126, s. 115.  
171 Se beslut från IVO dnr 8.2-4020/2014-15.  
172 Se beslut från IVO dnr 8.2-7327/2014-24.  
173 Prop. 2007/08:126, s. 223.  
174 Sandén, s. 171.  
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även efter att de avlidit.175 Det anfördes även att förtal mot en avliden ofta riktas även mot 

dennes närstående.176 

Respekt för avlidnas kroppsliga integritet kan också hittas i svensk lagstiftning. 16 kap. 10 § 

BrB stadgar brott mot griftefrid för den som t.ex. obehörigen flyttar eller skadar en avliden 

persons lik eller aska. Enligt 3 § lag om transplantation m.m. får biologiskt material inte tas 

från en avliden om det finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidens 

inställning.  

Utifrån dessa bestämmelser torde det stå klart att svensk lagstiftning erkänner ett 

integritetsskydd även för avlidna personer. Vad som stadgas i 1 kap. 1 § 2 st. PDL tillstyrker 

detta. Även det faktum att de lagliga möjligheterna att häva en spärr upphör när patienten 

avlider talar för att en spärr ska kvarstå efter ett dödsfall.177 

4.6 Patienter som inte talar svenska 

Av förarbetena till PDL framgår att den personuppgiftsansvarige bör se till att även patienter 

som inte talar svenska kan tillgodose sig informationen om den sammanhållna 

journalföringen.178 Formuleringen är intressant, då den antyder att tillhandahållandet av 

information på andra språk än svenska inte är en skyldighet för vårdgivaren, utan snarast en 

rekommendation. Att vårdgivare har en skyldighet att tillhandahålla information som patienten 

förstår följer däremot av andra lagar.  

Av 3 kap. 6 § patientlagen framgår en skyldighet för vårdgivare att anpassa informationen som 

ska lämnas till mottagarens språkliga kunskaper. Enligt patientlagens förarbeten innebär detta 

bl.a. att hälso- och sjukvårdspersonalen vid behov ska använda tolk när patienten informeras.179 

Det bör noteras att bestämmelsen inte stadgar någon för patienten utkrävbar rättighet, utan en 

skyldighet för vårdgivaren att tillhandahålla informationen så att patienten kan tillgodogöra sig 

den. Av 8 § förvaltningslagen (1986:223) framgår vidare att myndigheter vid kontakt med 

enskilda som inte behärskar svenska bör anlita tolk vid behov.180 Bestämmelsen gäller inte 

endast vid myndighetsutövning181, utan vid alla tillfällen en enskild kommer i kontakt med en 

myndighet.182 Patientlagen omfattar både offentliga och privata vårdgivare, medan 

förvaltningslagen endast omfattar offentliga vårdgivare.  

En patient ska få adekvat information om hur sammanhållen journalföring fungerar och att 

denne har rätt att motsätta sig att ingå i ett sådant system. Får patienten inte det bör detta utgöra 

ett hinder för att patientens personuppgifter ingår i ett system för sammanhållen journalföring 

på samma sätt som en patient som pga. bristande beslutsförmåga inte är mottaglig för sådan 

                                                           
175 Prop. 1962:10, s. B 149.  
176 Prop. 1962:10, s. B 149. 
177 En spärr vid sammanhållen journalföring kan endast upphävas om patienten begär det eller om det uppstår en 

sådan nödsituation som åsyftas i 6 kap. 4 § 1 st. PDL. Se kap. 3.6. 
178 Prop. 2007/08:126, s. 250 samt SOU 2006:82, s. 565. 
179 Prop. 2013/14:106, s. 53.  
180 I den nya förvaltningslagen (2017:900), som träder i kraft 2018-07-01, stadgas i 13 § en skyldighet för 

myndigheter att använda tolk och översätta handlingar vid behov för att den enskilda ska kunna tillvarata sin rätt 

när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. 
181 För vidare diskussion om vad som utgör myndighetsutövning inom hälso- och sjukvården, se Sahlin.  
182 Se prop. 1971:30, s. 382, vari konstateras att en sådan inskränkning inte vore lämplig.  
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information. Huruvida detta har inverkan på patientens vårdkvalitet kan också tas i beaktande. 

Att en patients personuppgifter tillgängliggörs för andra vårdgivare i ett system för 

sammanhållen journalföring utan att patienten informerats om detta på ett sådant sätt att denne 

kan tillgodogöra sig informationen skulle strida mot 6 kap. 2 § PDL. Utöver det skulle 

vårdgivaren inte heller uppfylla sina skyldigheter enligt 3 kap. 6 § patientlagen, samt eventuellt 

8 § förvaltningslagen om det rör sig om en offentlig vårdgivare.  

Att patienter erhåller ett sämre integritetsskydd med anledning av att de inte talar svenska kan 

knappast anses vara acceptabelt. Att det blir problematiskt för en patient att spärra sina 

personuppgifter i ett system för sammanhållen journalföring när patienten inte ens har 

informerats om att dennes personuppgifter ingår i ett sådant system torde inte behöva motiveras 

närmare.  

4.7 Sammanfattning 

I kapitlet har regelverket för sammanhållen journalföring diskuterats utifrån ett flertal grupper 

av patienter som av olika anledningar kan anses vara särskilt utsatta inom hälso- och 

sjukvården. För gruppen underåriga patienter råder en viss osäkerhet om vid vilken ålder 

möjligheten att spärra sin journal inträder. En vårdnadshavare kan inte spärra uppgifter i ett 

barns journal. Barnet själv har kan dock spärra sin journal i takt med dennes stigande ålder och 

utveckling. Bedömningen ska göras på samma sätt som inom den övriga hälso- och sjukvården, 

där det kan uppskattas att barn själv kan ta ställning till vissa vårdinsatser från ca 12-14 års 

ålder. Beslutsoförmögna patienter omfattas av specialbestämmelserna 6 kap. 2 a och 3 a §§ 

PDL. Syftet var att även dessa patienter skulle kunna tillgodogöra de fördelar som finns med 

sammanhållen journalföring. På grund av bestämmelsernas utformning har beslutsoförmögna 

patienter dock ingen laglig möjlighet att häva journalspärrar, vilket kan ses som problematiskt 

ur ett integritetsperspektiv.  

Patienter som bär på en smittsam sjukdom, patienter med allergier och patienter med en 

läkemedelshistorik omfattades alla av samma tanke i förarbetena om att låta patientens integritet 

få företräde över säkerhet för dem själva, hälso- och sjukvårdspersonal och andra patienter. I 

beslut från IVO visas exempel på hur patienter som spärrat uppgifter om vilka läkemedel de 

erhållit upplevt sig ha fått sämre vård på grund av sina spärrade journaler. I avsnittet om avlidna 

patienter konstateras att svensk rätt inom flera olika rättsområden erkänner ett integritetsskydd 

för avlidna personer. Tillsammans med faktumen att PDL enligt 1 kap. 1 § 2 st. PDL i 

tillämpliga delar ska gälla även avlidna patienter samt att det inte finns några lagliga möjligheter 

att häva en spärr efter att en patient avlidit talar för att journalspärrar ska kvarstå även efter att 

en patient har avlidit.  

Slutligen har gruppen patienter som inte talar svenska behandlats. Av PDL framgår ingen direkt 

skyldighet för vårdgivaren att tillhandahålla information till patienten på något annat språk än 

svenska. I förarbetena anges att vårdgivaren bör se till även patienter som inte talar svenska får 

adekvat information. En skyldighet att tillhandahålla information på ett språk patienten förstår 

framgår dock av 3 kap. 6 § patientlagen samt av 8 § förvaltningslagen (för offentliga 

vårdgivare).  
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5. Beslut från tillsynsmyndigheter 

5.1 Inledning  
Inom ramen för uppsatsens frågeställning om vilka svårigheter i tillämpningen av 6 kap. PDL 

som identifierats av tillsynsmyndigheter har 50 beslut från Datainspektionen undersökts. Med 

anledning av Europadomstolens avgörande I mot Finland är det relevant att granska inte bara 

lagstiftningen, utan också hur den tillämpas i praktiken, för att kunna utröna om patienten 

erhåller sitt lagstadgade integritetsskydd. Datainspektionens uppdrag regleras i förordning 

(2007:975) med instruktion för Datainspektionen. Av 1 § framgår att Datainspektionens uppgift 

bl.a. är att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom 

behandling av personuppgifter. Datainspektionen granskar den personuppgiftsansvarige, vilket 

inom hälso- och sjukvården utgörs av vårdgivaren. Ett fåtal beslut av IVO kommer även att 

behandlas. Det har dock inte genomförts någon övergripande, kvantitativ granskning av beslut 

från IVO som rör sammanhållen journalföring, såsom med Datainspektionens beslut.  

Som behandlats under kap. 1.4 har empiriska studier typiskt sett inte ansetts ha någon plats i 

juridiska studier. Det kan emellertid, beroende på vilken frågeställning som uppställts i studien, 

finnas anledning att omvärdera synen på empiri inom juridiken och rättsvetenskapen.183 Sedan 

PDL trädde i kraft år 2008 har endast två fall som rör elektronisk journalföring prövats av högsta 

instansen HFD.184 Inget av dessa mål har berört sammanhållen journalföring. Det är således 

inte möjligt att dra någon slutsats om rättsläget utifrån några prejudicerande rättsfall, då sådana 

i princip inte existerar. Den som vill använda en empirisk metod vid en granskning av 

sammanhållen journalföring hänvisas med anledning av detta till beslut fattade av 

tillsynsmyndigheter och underrätter.  

5.2 Loggar, behovs- och riskanalys samt tilldelning av behörighet  

Den största delen av Datainspektionens beslut som utgår från PDL berör vårdgivares brister 

gällande behörighetstilldelning, behovs- och riskanalyser samt loggar. Vårdgivarens skyldighet 

att bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till patientuppgifter som förs helt 

eller delvis automatiserat framgår av 4 kap. 2 § PDL. Behörigheten ska begränsas till vad som 

behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. 

Av Datainspektionens beslut framgår att vårdgivare ofta motiverar en alltför bred behörighet 

med att personal behöver täcka upp för varandra under exempelvis sjukdom och ledighet. 

Datainspektionen finner dock att enbart det faktum att personal ibland arbetar över 

områdesgränser inte motiverar att all personal ska ha tillgång till samtliga journaler.185 

Datainspektionen hänvisar även till lagens förarbeten. Där framgår det att en alltför vidsträckt 

behörighetstilldelning – även om den skulle ha poänger utifrån effektivitetssynpunkt – bör anses 

utgöra en obefogad spridning av journaluppgifter inom en verksamhet, och bör inte 

accepteras.186 I samma proposition förklaras vidare att syftet med bestämmelsen 4 kap. 2 § PDL 

är att inpränta skyldigheten för den ansvarige vårdgivaren att göra aktiva och individuella 

                                                           
183 Se Sandgren, 1995, för vidare diskussion om användning av empiriskt material inom rättsvetenskapen.  
184 Se HFD 2017 ref. 67 samt HFD mål nr 5319-12 den 2013-05-27.  
185 Se beslut från Datainspektionen dnr 570-2013, 572-2013, 576-2013, 578-2013, 579-2013, 582-2013 samt 

1863-2015.  
186 A.a. med hänvisning till prop. 2007/08:126, s. 148 f. 
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behörighetstilldelningar utifrån vilken information olika kategorier av personal/verksamheter 

behöver för att kunna fullgöra sitt arbete.187 Av 4 kap. 2 § PDL ingår även en skyldighet för 

vårdgivaren att utföra en regelbunden uppföljning av behörigheter.188 

Att tilldelningen av behörighet ska föregås av en s.k. behovs- och riskanalys framgår av 4 kap. 

2 § i den gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel och folkhälsa, HSLF-FS 2016:40.189 HSLS-FS 2016:40 utgörs både av föreskrifter 

och allmänna råd. 4 kap. 2 § HSLF-FS är emellertid en föreskrift. Trots detta har 

Datainspektionen i sin granskning funnit att vårdgivare ofta brister i att genomföra en behovs- 

och riskanalys. Två varianter förekommer – dels att behovs- och riskanalys helt saknas190, och 

dels att det finns en behovs- och riskanalys men att den bedöms vara så bristfällig191 att den inte 

lever upp till Socialstyrelsens föreskrifter. Frågan har även prövats av förvaltningsrätten, som 

fann att vårdgivaren ansvarar för att det ska finnas en dokumenterad behovs- och riskanalys 

som ska föregå beslut om tilldelning av behörighet. Det är inte tillräckligt att varje 

verksamhetschef gör en egen behovs- och riskanalys vid behörighetstilldelning för att 

vårdgivaren ska leva upp till de föreskrivna kraven om en dokumenterad behovs- och 

riskanalys.192  

4 kap. 2 § PDL synes inte enbart syfta på behörighetstilldelning inom en vårdgivares 

verksamhet, utan även i förhållande till andra vårdgivares patientuppgifter i system för 

sammanhållen journalföring. Datainspektionen har anfört att en behovs- och riskanalys även 

ska innefatta en bedömning av huruvida användaren kommer att träffa patienter från andra 

vårdgivare, och i så fall vilken kategori av patienter.193 En användare som t.ex. endast kommer 

i kontakt med barn ska inte ha åtkomst till andra åldersgruppers patientjournaler i ett system för 

sammanhållen journalföring. En för bred behörighet till andra vårdgivares patientjournaler är 

inte förenligt med bestämmelserna i PDL om behörighetsstyrning.  

Vidare har vårdgivare som Datainspektionen granskat uppvisat bristande loggar. Skyldigheten 

att systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt 

patientuppgifter framgår av 4 kap. 3 § PDL. Bestämmelsen kompletteras av 4 kap. 9 § HSLS-

FS 2016:40194, där det stadgas vad som ska framgå av loggarna. Ett stort antal vårdgivare som 

granskats av Datainspektionen har haft loggar som inte lever upp till kraven i Socialstyrelsens 

                                                           
187 Prop. 2007/08:126, s. 148-149.  
188 Se Datainspektionens beslut dnr 1334-2009 samt 1335-2009.  
189 I äldre beslut hänvisar Datainspektionen istället till 2 kap. 6 § 2 st. Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 

2008:14. Bestämmelserna är ordagrant lika gällande behovs- och riskanalysen. Att Socialstyrelsen är behöriga att 

meddela föreskrifter gällande tilldelning av behörighet enligt 4 kap. 2 § PDL framgår av 2 § 1 p. 

patientdataförordningen (2008:360), som i sin tur legitimeras av 4 kap. 2 § 2 st. PDL.  
190 Se Datainspektionens beslut dnr 1333-2009, 1464-2009, 571-2013, 573-2013, 574-2013, 576-2013, 579-

2013, 580-2013, 581-2013, 582-2013, 583-2013, 585-2013, 586-2013 samt 587-2013. 
191 Se Datainspektionens beslut dnr 1390-2009, 920-2012, 570-2013, 572-2013, 575-2013, 577-2013, 578-2013, 

584-2013 samt 1546-2016.  
192 Se Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 14 april 2016 i mål nr 8059-15.  
193 Se Datainspektionens beslut dnr 1390-2009.  
194 Bestämmelsen motsvaras av 2 kap. 11 § SOSF 2008:14, med tillägget att loggarna ska visa vårdenhet eller 

vårdprocess, jämfört med den äldre lydelsen där föreskrifterna endast ställde krav på vårdenhet.  
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föreskrifter.195 Bl.a. visar vissa loggar inte patientens identitet196, vid vilken vårdenhet 

åtgärderna har vidtagits197, vilka åtgärder som vidtagits198, tidpunkt för åtgärderna199 eller 

användarens identitet200. Vissa vårdgivare har helt underlåtit att upprätta loggar.201 

Datainspektionen är även av uppfattningen att logguppföljning kräver en dokumenterad rutin 

för att bli verkningsfulla, tillsammans med riktlinjer till ansvarig befattningshavare om vad som 

kan utgöra obehörig elektronisk åtkomst.202 Sammanfattningsvis kan konstateras att det 

förefaller vara ett stort antal vårdgivare som inte levt upp till kraven enligt gällande rätt på 

behovs- och riskanalys, loggar samt en behörighet som inte är för bred.  

5.3 Spärrar  

Regelverket för spärrar har avhandlats i kap. 3 och i kap. 4. Att spärrar är en förutsättning för 

att vårdgivaren ska få delta i system för sammanhållen journalföring i enlighet med 6 kap. 2 § 

PDL torde framstå som självklart, men Datainspektionen har upprepade gånger fått erinra en 

vårdgivare om detta.203 Även IVO har senare kritiserat samma vårdgivare för att denne brustit 

i hanteringen av anmälarens personuppgifter i och med att vårdgivaren infört en varning för en 

viss typ av läkemedel som inte gick att spärra.204 IVO har även kritiserat en vårdgivare för att 

ha brustit i hanteringen av anmälarens personuppgifter genom att ha publicerat delar av dennes 

journal i ett offentligt system där uppgifter inte går att spärra.205  

I ett flertal beslut har Datainspektionen förkunnat att vårdgivare inte får göra undantag från 

rätten att spärra journaluppgifter.206 I dessa fall medgav vårdgivarna inte att uppgifter om 

läkemedelsvarningar, viktig medicinsk information (VMI) eller observandum spärrades. 

Datainspektionen hänvisade till att problematiken behandlats i lagens förarbeten och att 6 kap. 

2 § 1 st. PDL inte medgav undantag, förutom gällande vårdnadshavares möjlighet att spärra 

uppgifter om barn.  

I ett beslut från Datainspektionen framgick av vårdgivarens uppgifter att en centralt framtagen 

rutin för huruvida patienten ska skriva under ett dokument i samband med begäran om spärr, 

där det framgår att denne ansvarar för att journalen är spärrad, saknades. Ett sådant dokument 

ska ha varit en av anledningarna till att vårdgivaren anmäldes till Datainspektionen för 

                                                           
195 Se Datainspektionens beslut dnr 124-2012, 570-2013, 571-2013, 572-2013, 573-2013, 574-2013, 575-2013, 

576-2013, 577-2013, 578-2013, 579-2013, 580-2013, 581-2013, 582-2013, 583-2013, 584-2013, 585-2013, 586-

2013, 587-2013 samt 1447-2015. 
196 Se Datainspektionens beslut dnr 570-2013, 573-2013, 575-2013, 584-2013 samt 587-2013. 
197 Se Datainspektionens beslut dnr 571-2013, 572-2013, 573-2013, 575-2013, 576-2013, 577-2013, 581-2013, 

582-2013, 586-2013 samt 587-2013. 
198 Se Datainspektionens beslut dnr 590-2010, 591-2010, 616-2010, 124-2012, 570-2013, 572-2013, 575-2013, 

576-2013, 577-2013, 578-2013, 579-2013, 580-2013, 582-2013, 583-2013, 584-2013, 585-2013, 587-2013 samt 

1447-2015. 
199 Se Datainspektionens beslut dnr 572-2013.  
200 Se Datainspektionens beslut dnr 124-2012 samt 570-2013. I det förstnämnda fallet loggades en bredare 

åtkomst än vad som faktiskt hade ägt rum, genom att användaren registrerades ha läst samtliga anteckningar när 

denne besökte kategorin ”osignerade anteckningar” utan att ha besökt de individuella anteckningarna. 
201 Se Datainspektionens beslut dnr 1333-2009 samt 1396-2009.  
202 Se t.ex. Datainspektionens beslut dnr 571-2013.  
203 Se Datainspektionens beslut dnr 718-2011 samt 1417-2012.  
204 Se IVO:s beslut den 2016-06-30 dnr 8.2-3892/2015-16.  
205 Se IVO:s beslut den 2015-02-18 dnr 8.2-8503/2014-10.  
206 Se Datainspektionens beslut dnr 748-2009, 1002-2009, 1010-2009, 590-2010, 591-2010, 616-2010 samt 

1546-2016. 
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granskning. Datainspektionen angav att det, utifrån vad som framkommit i ärendet, inte kunde 

uteslutas att patienter blivit ombedda att skriva under dokument av vilka det framgick att 

patienten själv tog på sig ansvaret för att informationen spärrades. Med bakgrund av att 

vårdgivaren inlett ett arbete med en centralt framtagen rutin utgick Datainspektionen från att 

vårdgivaren utformade de nya rutinerna på ett sådant sätt att patienten gavs ”reella möjligheter” 

att spärra uppgifter i sin patientjournal.207  

Datainspektionens motivering till beslutet är intressant, eftersom den antyder att signering av 

en skriftlig bekräftelse skulle utgöra ett sådant hinder för patienten att spärra sina 

personuppgifter att dennes reella möjligheter att spärra gått förlorad. I både PDL och HSLS-FS 

2016:40 saknas bestämmelser som reglerar huruvida patienter ska/får signera dokument där det 

framgår att de tar på sig ansvaret för att journaluppgifterna är spärrade. Det kan argumenteras 

att ett sådant krav från vårdgivarens sida riskerar att avskräcka patienter från att spärra sina 

uppgifter av rädsla för att hamna i en situation där de är oförmögna att häva en spärr och att 

detta skulle få påverkan på deras vård.208 Ett dokument där det framgår att ansvaret för spärrar 

helt ligger hos patienten kan antyda att spärrar inte kan forceras. Med detta i åtanke är det 

förståeligt att Datainspektionen bedömer att en skriftlig bekräftelse kan utgöra ett hinder för 

patientens rätt att spärra sin journal.  

5.4 Samtycke  

Frågan om samtycke aktualiseras främst när vårdgivare vill behandla patientuppgifter som en 

annan vårdgivare tillgängliggjort i system för sammanhållen journalföring enligt 6 kap. 3 § 

PDL. Innan 6 kap. 2 a § och 3 a § PDL infördes år 2014 behandlade Datainspektionen frågan 

om hur samtycke från beslutsoförmögna patienter skulle hanteras. Vid tiden för avgörandet 

omfattades således beslutsoförmögna patienter fortfarande av reglerna i 6 kap. 2 § och 3 § PDL 

gällande sammanhållen journalföring. Av beslutet framgick att ett samtycke enligt 6 kap. 3 § 

PDL inte fick vara underförstått eller grundat på ett samtycke från en anhörig till patienten – 

endast patienten själv eller dennes legala ställföreträdare kunde lämna ett sådant samtycke som 

är giltigt enligt PUL.209 

Frågan om samtycke har även uppkommit vid fråga om vårdgivares möjlighet att undgå kraven 

enligt 6 kap. PDL för hur sammanhållen journalföring ska skötas. Datainspektionen har 

konstaterat att samtycke från en patient inte innebär att en vårdgivare har rättsligt stöd för att 

lämna ut patientens journaler till andra vårdgivare genom direktåtkomst utan att kraven i 6 kap. 

PDL är uppfyllda.210 Ett samtycke från patienten innebär inte heller att rättsligt stöd finns för 

att ge ett ombud till patienten direktåtkomst till patientens personuppgifter.211 Det senare 

beslutet har även prövats i HFD, som biföll Datainspektionens överklagande.212 

Datainspektionen har även granskat en vårdgivare som, efter att samtycke inhämtats från 

patienten, medgav direktåtkomst till de ospärrade uppgifterna hos samtliga vårdgivare som var 

                                                           
207 Se Datainspektionens beslut dnr 748-2009. 
208 Se prop. 2007/08:126, s. 113 där regeringen motiverar vikten av möjligheten att häva spärrar. 
209 Se Datainspektionens beslut dnr 1391-2009. För definition av den registrerades samtycke i PUL, se 3 §.  
210 Se Datainspektionens beslut dnr 1567-2016.  
211 Se Datainspektionens beslut dnr 137-2014.  
212 Se HFD 2017 ref. 67.   
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anslutna till systemet för sammanhållen journalföring.213 Datainspektionen förkunnade, med 

hänvisning till lagens förarbeten214 och till PUL, att det inte går att lämna ett så pass generellt 

samtycke till personuppgiftsbehandling. Ett samtycke enligt PUL får inte vara alltför generellt, 

det måste vara möjligt för patienten att kunna förutse vilka uppgifter som kommer att behandlas 

och på vilket sätt.215 Slutligen har Datainspektionen, föga förvånande, konstaterat att en 

vårdgivare inte får kringgå kravet på samtycke från patienten av andra anledningar än vad som 

framgår av PDL.216 

5.5 Information till patienten   

Vid granskningar av den information om en patient som framgår av sammanhållen 

journalföring har flera brister upptäckts hos vårdgivare.  Bland annat har ett system för 

sammanhållen journalföring inte tillåtit dess användare att ta del av det faktum att det fanns 

spärrade uppgifter om en patient utan att på samma gång få kännedom om vilken vårdgivare 

som gjort uppgifterna tillgängliga, vilket strider mot 6 kap. 2 § 5 st. PDL. Även vilka vårdgivare 

som tillgängliggjort ospärrade uppgifter om patienten tillgängliggjordes innan patientens 

samtycke hade inhämtats, i strid med 6 kap. 2 § 5 st. PDL.217  

Av 6 kap. 2 § 3 st. PDL framgår att tillgängliggörande av patientuppgifter i sammanhållen 

journalföring ska föregås av information till patienten. Datainspektionen har definierat vad de 

anser bör ingå för att informationskravet i 6 kap. 2 § 3 st. PDL ska anses uppnått. Vårdgivaren 

bör åtminstone informera patienten om ändamålet med den sammanhållna journalföringen, 

vilka uppgifter vårdgivaren avser att tillgängliggöra, för vilka andra vårdgivare uppgifterna kan 

tillgängliggöras, under vilka förutsättningar andra vårdgivare får åtkomst till uppgifterna, 

patientens rätt att spärra personuppgifter samt hur dessa spärrar hävs.218 Det är inte tillräckligt 

att vårdgivaren uppger att den behöver information som kan finnas hos andra vårdgivare.219 

Datainspektionen anser vidare att vårdgivaren ska lämna kompletterande information till 

patienten om den sammanhållna journalföringen förändras, exempelvis genom att nya 

vårdgivare har anslutit sig till systemet för sammanhållen journalföring.220 

Datainspektionen har även prövat hur informationen ska lämnas till patienten. I förarbetena 

stadgas inga formkrav.221 För patienter som redan existerade i vårdgivarens journalsystem var 

det inte tillräckligt att tillhandahålla broschyrer i väntrum och på webbplats med information 

om att deras personuppgifter numera ingick i ett system för sammanhållen journalföring.222 

Datainspektionen har även konstaterat att registrering av personer som varaktigt saknar 

beslutsförmåga över huvud taget inte är förenlig med den nuvarande formuleringen av PDL, 

                                                           
213 Se Datainspektionens beslut dnr 642-2011. 
214 Prop. 2007/08:126 s. 252.  
215 Se Datainspektionens beslut dnr 2276-2016.  
216 Se Datainspektionens beslut dnr 590-2010, 591-2010 samt 616-2010.  
217 Se Datainspektionens beslut dnr 642-2011.  
218 Se Datainspektionens beslut dnr 1390-2009 samt 461-2010. 
219 Se Datainspektionens beslut dnr 642-2011.  
220 Se Datainspektionens beslut dnr 1390-2009.  
221 Prop. 2007/08:126, s. 249. 
222 Se Datainspektionens beslut dnr 461-2010 (som utgjorde en uppföljning av beslut dnr 1002-2009 hos samma 

vårdgivare), 590-2010, 591-2010 samt 616-2010.  
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eftersom en sådan patient inte kan ta till sig informationen som ska lämnas innan 

registreringen.223 Se kap. 4.3 för vidare diskussion om fallet.  

5.6 Övrigt 

Datainspektionen har även konstaterat att ett personuppgiftsutlämnande sker genom 

direktåtkomst även då utlämnandet föregås av en manuell aktivitet, bl.a. då vårdgivaren i och 

med tillgängliggörandet inte längre kontrollerade vilka uppgifter andra vårdgivare tog del av 

vid specifika tillfällen.224  

Datainspektionen har vidare slagit fast att förarbetsuttalanden inte kan läggas till grund för att 

inkludera socialtjänstens personal i system för sammanhållen journalföring för hälso- och 

sjukvårdspersonal. För ett sådant utbyte av personuppgifter genom direktåtkomst krävs enligt 

Datainspektionens uppfattning en lagändring.225 

Beträffande personalens inloggning i ett system för patientjournaler som förs via öppna nät har 

Datainspektionen konstaterat att ett system som endast kräver användarnamn samt lösenord inte 

lever upp till kraven i den äldre motsvarigheten till 3 kap. 15 § HSLF-FS 2016:40, där ett krav 

på stark autentisering stadgas.226 

5.7 Sammanfattning 

Av de 50 beslut av Datainspektionen som är en del av granskningen har 18 av dessa sitt ursprung 

i en övergripande granskning av kommunal hälso- och sjukvård som Datainspektionen 

genomförde år 2014. Granskningen tog sikte på kommunernas arbete med behovs- och 

riskanalyser, personalbehörighet samt loggkontroller. Datainspektionen uppgav att 

granskningen visade på brister hos samtliga 18 kommuner.227 I och med Datainspektionens 

granskning kan det framstå som att bristen på behovs- och riskanalyser och loggkontroller 

dominerar problematiken med sammanhållen journalföring hos vårdgivare. Det är därför viktigt 

att notera att anledningen till att så många beslut berör spridning av patientuppgifter är för att 

de var en del av en systematisk granskning utförd av Datainspektionen, där andra brister inte 

behandlades. Slutsatsen kan således inte dras att denna typ av problematik utgör den största 

bristen hos vårdgivare.  

Av beslutsgranskningen framgår dock att ett stort antal vårdgivare upptäckts ha problem med 

loggar, behovs- och riskanalys samt med behörighetstilldelning. Behörighetstilldelningen kan, 

i och med den sammanhållna journalföringen, påverka andra vårdgivare. En alltför bred 

behörighet hos en vårdgivare innebär sannolikt att även dennes behörighet inom systemet för 

sammanhållen journalföring är för bred. Detta riskerar att leda till obehörig behandling av 

                                                           
223 Se Datainspektionens beslut dnr 1048-2012, 1049-2012 samt 1050-2012. Besluten rörde inte sammanhållen 

journalföring utan nationella kvalitetsregister enligt 7 kap. 2-3 §§ PDL. Kravet på information till patienten 

existerar dock i båda fallen, varför en analogi torde kunna göras. 
224 Se Datainspektionens beslut dnr 543-2011.  
225 Se Datainspektionens beslut dnr 877-2010 samt 543-2011. 
226 Se Datainspektionens beslut dnr 148-2010 samt 643-2015. Den nuvarande bestämmelsen motsvaras av 2 kap. 

5 § SOSFS 2008:14. 
227 Se https://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/granskning-klar-av-kommunal-halso-och-sjukvard/, 

hämtad 2018-04-25.  

https://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/granskning-klar-av-kommunal-halso-och-sjukvard/
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patientjournaler. Bristande loggar innebär i sin tur att sådan obehörig behandling blir svårare 

att upptäcka.  

Beträffande spärrar och information till patienten föreligger problem med att vårdgivare brister 

i sin skyldighet att tillhandahålla dessa på ett lagenligt sätt. Även regler om patientens samtycke 

förbises på ett sätt som inte är förenligt med lagstiftningen.  
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6. Analys 

6.1 Inledning 
Under uppsatsens gång har frågeställningarna i viss mån analyserats. I det avslutande kapitlet 

kommer de fem frågeställningarna att analyseras och besvaras. De fakta som redovisas till i 

kapitlet har avhandlats under tidigare kapitel.   

6.2 Är reglerna om sammanhållen journalföring förenliga med reglerna i art. 8 

EKMR? 

Uppsatsens första frågeställning berör huruvida regelverket för sammanhållen journalföring är 

förenligt med reglerna i art. 8 EKMR. Enligt vad som framkommer av 2 kap. 19 § RF får lagar 

och andra föreskrifter inte meddelas i strid med EKMR. Art. 8 i EKMR skyddar bl.a. den 

enskildes rätt till privatliv. I rätten till privatliv ingår behandling av personuppgifter som är 

hänförliga till den enskildes privatliv, där patientuppgifter ingår. Det står således klart att lagar 

och föreskrifter om sammanhållen journalföring måste vara i överensstämmelse med art. 8 

EKMR, då de uppgifter om den enskilde som behandlas är hänförliga till den enskildes 

privatliv. Av praxis framgår att skyldigheten som åligger staten inte bara består i att undvika 

ingripanden som påverkar enskildas rätt till privatliv, utan även att se till att enskildas rättigheter 

inte kränks av privata aktörer.  

Utifrån Europadomstolens avgöranden som behandlas i kap. 2.3 går det att dra två slutsatser. 

För att den nationella lagstiftningen ska leva upp till art. 8 EKMR ska den för det första vara så 

pass tydligt utformad att den skyddar enskilda mot godtycklig tillämpning. Sannolikt måste 

lagstiftningen tydligt ange när och i vilken mån personuppgifter får behandlas för att vara 

förenlig med art. 8 EKMR. För det andra räcker det inte att lagstiftningen finns, staten måste 

och se till att lagstiftningen efterföljs. Europadomstolen uttryckte att regler om ekonomisk 

ersättning när dataintrång har skett inte utgör ett tillräckligt skydd för den enskildes 

personuppgifter, om staten inte vidtar några konkreta åtgärder för att förhindra att sådana 

intrång sker från första början. Sammanfattningsvis måste således dels lagstiftningen som 

reglerar personuppgiftsbehandling vara tillräckligt tydligt utformad och dels måste staten 

tillförsäkra att lagen efterlevs för att kraven i art. 8 EKMR ska vara uppfyllda.  

Det första kravet innebär att lagstiftningen sannolikt tydligt måste ange när och i vilken mån 

personuppgiftsbehandling får ske för att vara förenlig med art. 8 EKMR. Exakt var gränsen går 

för hur tydlig en lagstiftning måste vara går givetvis inte att definiera. Det kan noteras att PDL 

har kritiserats för att vara alltför otydlig gällande sammanhållen journalföring. Det har bl.a. 

framfört kritik mot kriterierna i 6 kap. 3 § PDL utifrån det faktum att det funnits osäkerhet från 

hälso- och sjukvårdspersonalen och bland vårdgivarnas ledning om hur kriterierna ska tolkas 

(se kap. 3.5.2 och 3.5.3). Det framgår dock inte att denna osäkerhet skulle ha lett till en alltför 

generös användning av sammanhållen journalföring. Det framstår snarare som att hälso- och 

sjukvårdspersonalen i sin användning av sammanhållen journalföring varit försiktigare än vad 

lagstiftningen påkallar. Huruvida detta får någon effekt på patientsäkerheten kan givetvis 

diskuteras, men det torde inte stå i strid med art. 8 EKMR.  

Det andra kriteriet som uppställs på stater för att tillförsäkra enskilda deras rätt till privatliv som 

framkommer av art. 8 EKMR är att de även ska se till att lagstiftningen efterlevs. Som en del i 
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uppsatsen har beslut från tillsynsmyndigheten Datainspektionen undersökts och analyserats (se 

kap. 5). Resultaten kommer mer noggrant beröras i kap. 6.6, men det kan konstateras att det 

inte är ovanligt att vårdgivare hanterar patientuppgifter genom sammanhållen journalföring på 

ett sätt som inte stämmer överens med 6 kap. PDL. Det förekommer att vårdgivare, även efter 

en erinran från Datainspektionen, fortsätter att behandla patientuppgifter på ett lagstridigt sätt. 

Det kan diskuteras om Sveriges ansträngningar för att få dessa felbehandlingar att upphöra är 

tillräckliga för att landet ska handla i enlighet med art. 8 EKMR. Det går dock inte att dra några 

säkra slutsatser eftersom det inte är klarlagt vilka åtgärder som krävs av en stat för att den ska 

anses ha gjort ansträngningar för att tillförsäkra att lagstiftningen efterlevs.  

Sammanfattningsvis framstår det som att det råder tveksamheter om huruvida reglerna om 

sammanhållen journalföring är förenliga med reglerna art. 8 EKMR. Detta på grund av bristerna 

i tillämpningen av lagstiftningen ute hos landets vårdgivare. Gällande det första kriteriet om 

lagstiftningens tydlighet finner jag inget som talar för att regelverket inte är förenligt med art. 

8 EKMR.   

6.3 Har lagstiftaren beaktat särskilt utsatta grupper vid utformningen av 

regelverket för sammanhållen journalföring, och i så fall på vilket sätt?  

6.3.1 Underåriga patienter 

Den första patientgruppen utgörs av underåriga patienter, dvs. patienter som ännu inte uppnått 

18 års ålder. Gruppen underåriga patienter utmärks redan på lagstiftningsnivå genom att 

lagstiftaren infört en begränsning i möjligheten att spärra ett barns journaluppgifter. Endast 

barnet själv, inte vårdnadshavaren, kan välja att spärra journaluppgifter. Denna rätt ska inträda 

i takt med barnets stigande ålder och mognad. Barnets mognadsgrad ska bedömas på samma 

sätt som inom den övriga hälso- och sjukvården, vilket innebär att det inte går att peka på exakt 

vid vilken ålder barnet får rätt att spärra sin patientjournal. Mycket talar för att denna rätt kan 

anses inträda redan i tidiga tonåren (se kap. 4.2 för vidare diskussion). Det finns dock 

uppfattningar om att beslut i strid med läkares rekommendationer kräver en högre mognadsgrad 

än beslut i enlighet med läkares rekommendationer. Detta skulle i så fall tala för att en något 

högre mognadsgrad krävs.  

Vid en jämförelse med barnets möjlighet att råda över sekretessen, som enligt 25 kap. 1 § OSL 

som huvudregel gäller för dennes patientjournal, framgår att barnet har större kontroll över 

sekretessen än över journalspärrar. När barnet till följd av låg ålder inte uppnår en sådan grad 

av rättshandlingsförmåga att denne på egen hand kan samtycka till ett utlämnande av 

sekretessbelagda uppgifter enligt 10 kap. 1 § OSL kan vårdnadshavaren komplettera barnets 

samtycke. Denna möjlighet saknas gällande journalspärrar. Det finns således ingen möjlighet 

för ett barn som inte uppnår en tillräcklig mognadsgrad att med hjälp av sin vårdnadshavare få 

sin journal spärrad. Enligt min mening utgör detta en inskränkning av barnets integritet, 

eftersom barnets möjlighet att spärra sin journal begränsas. Huruvida denna 

integritetsinskränkning är motiverad av andra anledningar, såsom möjligheten att upptäcka barn 

som far illa och skydda dem mot vårdnadshavares påtryckningar, kan givetvis diskuteras.  

Något som även bör beaktas är det faktum att det förekommer att vårdgivare kräver att patienter 

signerar dokument innan deras journaler spärras, där det framgår att patienten är medveten om 
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riskerna med spärrar. Eftersom barn anses sakna rättshandlingsförmåga kan det ifrågasättas 

vilken effekt en sådan rutin får för barnets lagstadgade rätt att spärra sin journal. En vidare 

undersökning av problemet ryms inte i uppsatsens syfte, men skulle vara intressant att ta del av. 

Till följd av att vårdnadshavare inte kan spärra barnets journal krävs inte heller 

vårdnadshavarens samtycke för att en vårdgivare enligt 6 kap. 3 § PDL ska få ta del av barnets 

patientuppgifter. När barnet sedan uppnår tillräcklig ålder och mognad ska krav ställas om 

samtycke från barnet vid behandling av ospärrade uppgifter. Bestämmelsen innebär att det, 

innan ett barn har uppnått sådan ålder och mognad, inte krävs samtycke från någon part för att 

en vårdgivare ska få behandla barnets patientuppgifter. Utifrån de två möjligheterna till 

integritetsskydd som givits patienten i 6 kap. PDL utestängs således barn i lägre åldrar från 

båda. När varken barnet eller dess vårdnadshavare kan spärra journaluppgifter från att ingå i ett 

system för sammanhållen journalföring eller neka att en annan vårdgivare får behandla dessa 

uppgifter måste det ses som att barnet erhåller ett sämre integritetsskydd än andra 

patientgrupper. 

Sammanfattningsvis har lagstiftaren beaktat att underåriga patienter har ett särskilt behov av 

skydd, ibland från personer i dennes närhet, och infört begränsningar i möjligheten att spärra 

barnets journal genom att endast barnet själv kan införa en spärr. Konsekvensen av en sådan 

begränsning blir dock att det, när barnet är för ungt för att själva spärra journalen, inte finns 

någon laglig möjlighet för barnet eller dennes vårdnadshavare att neka tillgängliggörande eller 

åtkomst till journalen i ett system för sammanhållen journalföring. Det torde således anses stå 

klart att barns riskerar att lida integritetskränkningar i större utsträckning än vad vuxna patienter 

gör.   

6.3.2 Beslutsoförmögna patienter  

Den andra patientgruppen som granskats är patienter som saknar beslutsförmåga. Vid införande 

av PDL omfattades beslutsoförmögna patienter inte av någon specialregel. Som en konsekvens 

av detta konstaterade Datainspektionen, och senare även regeringen själva, att 

beslutsoförmögna patienter som inte representeras av en legal ställföreträdare, inte lagligen 

kunde ingå i system för sammanhållen journalföring. Med hänvisning till den nytta 

sammanhållen journalföring sannolikt innebär för just beslutsoförmögna patienter infördes 

specialbestämmelserna 6 kap. 2 a § och 6 kap. 3 a § PDL. Lagstiftaren påpekade även att det ur 

integritetssynpunkt är viktigt att inte utsätta patienter för onödiga undersökningar och 

provtagningar.  

Påpekandet är intressant, eftersom diskussioner om integritet i samband med sammanhållen 

journalföring annars ofta kommer att handla om skyddet mot otillbörlig spridning av 

patientuppgifter. Patienter som besitter full beslutsförmåga riskerar sannolikt inte heller att få 

sin kroppsliga integritet kränkt på samma sätt som patienter som saknar beslutsförmåga, då de 

kan kommunicera med hälso- och sjukvårdspersonalen på ett annat sätt. Kanske är det därför 

diskussionen om kroppslig integritet i samband med sammanhållen journalföring har hamnat i 

skymundan. För beslutsoförmögna patienter är det däremot en reell risk att utsättas för 

undersökningar och provtagningar som hade kunnat undvikas om sammanhållen journalföring 

kunnat användas.  
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De två nya bestämmelserna medförde att även beslutsoförmögna patienters journaler får 

tillgängliggöras i system för sammanhållen journalföring. Patientens inställning ska enligt 6 

kap. 2 a § så långt som möjligt klargöras och det får inte finnas anledning att anta att patienten 

hade motsatt sig behandlingen av patientuppgifterna. Genom 6 kap. 3 a § PDL stadgas att 

patientens journaluppgifter får behandlas av en annan vårdgivare än den som registrerat 

uppgifterna om vårdgivaren bedömer att uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som 

är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd. Patientens inställning ska så långt som 

möjligt ha klargjorts, och det får inte finnas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt 

sig behandling. Det står således klart att lagstiftaren särskilt anpassat lagstiftningen efter 

gruppen beslutsoförmögna patienter.  

Bristen med de nyligen införda bestämmelserna är dock att beslutsoförmögna patienter har 

givits en möjlighet att spärra sina journaler från att ingå i ett system för sammanhållen 

journalföring, men de har inte givits någon möjligt att återkalla samma spärr. Genom exemplet 

i kap. 4.3 illustreras hur en patient som, medan denne fortfarande anses beslutsförmögen, 

spärrar sin journal sedan inte kan lyfta spärren när denne bedöms ha förlorat sin beslutsförmåga. 

För en beslutsoförmögen patient som finner sig själv i den situationen är det återigen en risk för 

kränkning av den kroppsliga integriteten på samma sätt som innan specialbestämmelserna i 6 

kap. 2 a och 3 a §§ PDL infördes.  

Sammantaget kan konstateras att lagstiftaren har beaktat beslutsoförmögna patienter genom 

införandet av ovan nämnda bestämmelser. Det kan däremot ifrågasättas huruvida 

bestämmelsernas utformning är optimala utifrån ett integritetsperspektiv.  

6.3.3 Patienter som bär på en smittsam sjukdom, patienter med allergier och patienter 

med en läkemedelshistorik 

I kap. 4.4 konstateras att det rådde delade meningar mellan remissinstanserna om huruvida viss 

information skulle undantas från rätten att spärra journaluppgifter. Lagstiftaren lade större vikt 

vid patientens integritet än de motstående intressen som presenterades av remissinstanserna. 

PDL medger således inga undantag i patientens rätt att spärra journaluppgifter baserat på 

uppgifternas innehåll. I två beslut från IVO visas exempel på hur konflikter mellan patienter 

och hälso- och sjukvårdspersonal uppstått efter att patienten spärrat sin journal.  

Huruvida lagstiftaren har beaktat de tre särskilt utsatta grupperna vid utformningen av 

regelverket är svårt att besvara. Det är klarlagt att lagstiftaren i en avvägning mellan patientens 

integritet och säkerheten, inte bara för patienten själv men också för hälso- och 

sjukvårdspersonalen och andra patienter, låtit patientens integritet väga tyngre. Det kan således 

argumenteras för att lagstiftaren särskilt har beaktat integriteten hos dessa patientgrupper vid 

utformningen av PDL. Genom att inte införa undantag från rätten att spärra journaluppgifter 

tillförsäkras patienten ett skydd mot otillbörlig spridning av uppgifterna, som kan vara av 

särskilt känslig natur (t.ex. i form av veneriska sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen 

eller en historik av missbruk).  

Besluten från IVO tyder dock på att en alltför långtgående möjlighet att spärra journaluppgifter 

riskerar att leda till att patienten får sämre vård, eller i varje fall upplever sig få sämre vård. Det 

kan enligt min mening ifrågasättas om intresset av att patienten får spärra uppgifter om en 
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läkemedelsallergi överväger intresset av att patienten får en korrekt vård. Återigen får en 

avvägning mellan integriteten och patientsäkerheten göras. Eftersom lagstiftaren öppnade upp 

för möjligheten att i framtiden begränsa rätten till journalspärrar om det uppstår svårigheter ur 

patientsäkerhetssynpunkt är det inte omöjligt att regelverket kan komma att förändras i 

framtiden. 

6.3.4 Avlidna patienter  

I uppsatsen konstateras att avlidna personer i annan lagstiftning än PDL tillerkänns 

integritetsskydd. Bl.a. genom att sekretess för en avlidens patientjournal kvarstår även efter att 

denne har avlidit och genom att 3 § lag om transplantation m.m. stadgar att biologiskt material 

inte får tas från en avliden om det finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den 

avlidnes inställning. I 1 kap. 1 § 2 st. PDL stadgas att lagen i tillämpliga delar även ska gälla 

uppgifter om avlidna personer. Det torde således stå klart att avlidna personer tillerkänns ett 

integritetsskydd. Detta tyder på att patienters journalspärrar ska kvarstå även efter att de avlidit. 

Det faktum att PDL inte innehåller några lagliga möjligheter att häva en spärr efter att en patient 

avlidit styrker ytterligare den tesen.  

Det ter sig alltså sannolikt att PDL tillerkänner avlidna patienter ett integritetsskydd genom att 

låta journalspärrar kvarstå även efter att en patient avlidit. Lagstiftaren bör enligt min mening 

anses ha beaktat avlidna patienter som en särskilt utsatt grupp under utformningen av PDL i 

och med 1 kap. 1 § 2 st. PDL.  

6.3.5 Patienter som inte talar svenska  

Den sista gruppen som behandlats i uppsatsen är patienter som inte talar svenska. PDL 

innehåller inga särskilda bestämmelser för patienter som inte talar svenska. I förarbetena anges 

att den personuppgiftsansvarige bör se till att även dessa patienter kan tillgodose sig 

informationen om den sammanhållna journalföringen. Lagstadgade krav på att patienter ska 

tillhandahållas information på ett språk de förstår hittas i stället i 3 kap. 6 § patientlagen och i 

8 § förvaltningslagen.  

I 6 kap. 2 § 3 st. PDL framgår att patienten ska informeras om vad den sammanhållna 

journalföringen innebär och om att patienten kan spärra sin journal innan dess att patientens 

journaluppgifter får tillgängliggöras. Detta innebär sannolikt att hinder för tillgängliggörande i 

system för sammanhållen journalföring föreligger om patienten inte tillhandahålls information 

på ett språk denne behärskar. Således kan det anses finnas ett indirekt krav på att patienten ska 

informeras på ett språk denne förstår för att patientens journaler ska få tillgängliggöras i ett 

system för sammanhållen journalföring. Det framgår dock inte att lagstiftaren haft denna 

patientgrupp i särskild åtanke under utformningen av PDL. Kravet på individuellt anpassad 

information framgår snarare av andra lagstiftningar, medan PDL endast stadgar ett allmänt krav 

på att patienten ska informeras.  

Det kan diskuteras huruvida det hade varit önskvärt att lagstiftaren förtydligade att kravet på 

individuellt anpassad information gäller även regelverket för sammanhållen journalföring i 

PDL. En sådan formulering hade sannolikt underlättat för hälso- och sjukvårdspersonalen, som 

ska tillämpa lagstiftningen i praktiken. Fördelarna med att samla alla skyldigheter rörande 
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informationskrav i samma lagstiftning istället för att hänvisa till ett flertal olika lagstiftningar 

torde inte behöva motiveras närmare.  

Avslutningsvis vill jag peka på två punkter som visar att personer som inte talar svenska i 

praktiken riskerar att inte tillhandahållas adekvat information. För det första förekommer det 

att vårdgivare informerar patienter om att de använder sig av sammanhållen journalföring 

genom annonsering i lokaltidningar. Liknande informationskampanjer har även föreslagits i 

utredningar för att öka det allmänna medvetandet om sammanhållen journalföring på nationell 

nivå (se kap. 3.4.2). Om ett sådant förfarande ska anses uppfylla kravet på att patienten ska 

informeras i 6 kap. 2 § 3 st. PDL finns det en stor risk att patienter som inte talar svenska förblir 

omedvetna om att deras patientuppgifter tillgängliggörs i ett system för sammanhållen 

journalföring. För det andra har det föreslagits att kravet på samtycke från patienten enligt 6 

kap. 3 § 1 st. 3 p. PDL ska tas bort. Istället ska det faktum att patienten uppsökt vård ses som 

ett samtycke till att vårdgivaren tar del av journaluppgifter som registrerats av andra vårdgivare. 

Patientens val av vårdgivare ska således ses som ett aktiv val av vem som får ta del av dennes 

journaluppgifter. Som diskuterats i kap. 3.5.4 tycks förslaget utgå från att samtliga patienter 

som söker vård är medvetna om vad sammanhållen journalföring innebär, när så sannolikt inte 

är fallet. Patienter som inte talar svenska eller är nya i det svenska samhället riskerar att drabbas 

extra av en sådan lagändring. Den som inte är medveten om hur sammanhållen journalföring 

fungerar kan inte heller vidta åtgärder för att säkerställa att integritetskänsliga uppgifter undgår 

otillbörlig spridning. Det kan knappast anses acceptabelt att patienter erhåller ett sämre 

integritetsskydd med anledning av att de inte talar svenska.  

6.4 Hur förhåller sig patientens rätt att spärra sin journal till skyldigheten för 

hälso- och sjukvårdspersonalen att i vissa situationer lämna ut journaluppgifter 

till myndigheter såsom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen? 

Som konstaterats i kap. 3.7 har reglerna om sammanhållen journalföring sannolikt påverkat 

offentlighetsprincipens betydelse inom hälso- och sjukvården. Två kammarrättsavgöranden 

tyder på att en begäran om uppgiftsutlämnande hos en vårdgivare för uppgifter som upprättats 

hos en annan vårdgivare men som ingår i samma system för sammanhållen journalföring inte 

kan avvisas direkt. Vårdgivaren som mottagit begäran om uppgiftsutlämnandet måste istället 

sannolikt pröva om patienten som uppgifterna beror har samtyckt till att vårdgivaren får tillgång 

till uppgifterna enligt 6 kap. 3 § PDL. Detta torde ha en förenklande inverkan på 

uppgiftsskyldigheten som stadgas i 6 kap. 15 § PSL. Myndigheten som begär uppgifterna 

behöver då inte vända sig till specifikt den vårdgivare som upprättat uppgifterna om patienten, 

utan kan även vända sig till andra vårdgivare om dessa fått tillgång till patientens 

journaluppgifter genom reglerna om sammanhållen journalföring i 6 kap. 3 § PDL.   

Således har sammanhållen journalföring bidragit till att underlätta för myndigheter att få 

tillgång till patientuppgifter i enlighet med 6 kap. 15 § PSL. När sedan patientens rätt att spärra 

sina journaler ställs i relation till uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 15 § PSL framgår att spärrar 

utgör ett hinder för uppgiftsskyldigheten. Om en patient väljer att spärra sina journaler i enlighet 

med 6 kap. 2 § PDL har endast vårdgivaren som upprättade journalen tillgång till den. I och 

med detta försvåras arbetet för myndigheter som söker efter uppgifter om patienten, eftersom 

endast den upprättande vårdgivaren har möjlighet att lämna ut uppgifterna som söks. Eftersom 
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lagstiftaren inte infört någon laglig möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonal att forcera 

journalspärrar för att uppfylla en uppgiftsskyldighet kan slutsatsen dras att journalspärrar 

försvårar hälso- och sjukvårdspersonalens möjlighet att fullgöra sina uppgiftsskyldigheter.  

Att regelverket om sammanhållen journalföring dels bidrar till att underlätta 

uppgiftsskyldigheten enligt 6 kap. 15 § PSL samtidigt som journalspärrarna försvårar processen 

framstår som motsägelsefullt. Det kan enligt min mening ifrågasättas huruvida lagstiftaren 

beaktat uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 15 § PSL vid upprättandet av PDL och dess begränsade 

möjligheter att forcera spärrar. Syftet med uppgiftsskyldigheten är att myndigheten som söker 

uppgifter om patienten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Genom att tillhandahålla en rätt för 

patienten att spärra sina journaluppgifter utan att ge hälso- och sjukvårdspersonalen en 

möjlighet att forcera dessa spärrar för att fullgöra en uppgiftsskyldighet försämras effektiviteten 

av uppgiftsskyldigheten. För en patient som vill hålla sig undan någon av myndigheterna som 

omfattas av 6 kap. 15 § PSL framstår det utan tvekan som mest fördelaktigt att spärra samtliga 

journaluppgifter som finns registrerade om patienten.  

Som nämnts tidigare i kap. 3.8 torde en inre spärr enligt 4 kap. 4 § PDL vara än mer fördelaktig 

för patienter som vill undanhålla sig myndigheter. Journalerna spärras i ett sådant fall även för 

personal vid andra vårdenheter eller andra vårdprocesser hos samma vårdgivare som först 

registrerade uppgiften. Inre spärrar är inte föremål för uppsatsens syfte, men jag anser ändå att 

det är relevant att nämna dem för att skapa en förståelse för problematikens betydelse. För att 

uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 15 § PSL ska kunna uppnå full effektivitet behöver det sannolikt 

införas en möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonal att forcera spärrar i syfte att fullgöra sin 

uppgiftsskyldighet.  

6.5 Vilka svårigheter i tillämpningen av 6 kap. PDL har identifierats av 

tillsynsmyndigheter?  

Ett flertal svårigheter har identifierats av Datainspektionen genom dess granskning av 

vårdgivare i Sverige. En stor del av besluten rör loggar, behovs- och riskanalys samt tilldelning 

av behörighet. Vid en granskning av besluten framgår att det finns problem med att vårdgivare 

inte genomför en behovs- och riskanalys innan behörighetstilldelning, och att de tilldelar 

personalen en alltför bred behörighet. Ur ett integritetsperspektiv är detta problematiskt 

eftersom risken för dataintrång och obehörig läsning av journaler ökar. Problemet blir dessutom 

större om vårdgivaren är ansluten till ett system för sammanhållen journalföring, eftersom den 

alltför generösa behörigheten riskerar att påverka även patienter hos andra vårdgivare än hos 

den där personen är anställd. Problemet med risken för obehörig behandling av patientuppgifter 

har således ökat i och med att tillgången till patientjournaler har ökat.  

Bristande loggar utgör ytterligare ett problem hos de granskade vårdgivarna. Av 

Datainspektionens beslut framgår att ett stort antal vårdgivare har haft loggar som inte lever 

upp till de krav som stadgas i Socialstyrelsens föreskrifter. Det förekommer även att vårdgivare 

helt underlåter att upprätta loggar, i strid med Socialstyrelsens föreskrifter. I och med 

konstaterandet att personal ofta tilldelas en alltför bred behörighet, är det givetvis oroande att 

loggarna inte korrekt registrerar vilka åtgärder som vidtagits med patientjournalen. 

Undermåliga loggar försämrar sannolikt möjligheten att upptäcka dataintrång och obehöriga 

besök i journalen. En parallell kan även dras till det tidigare nämnda avgörandet från 



 

49 

 

Europadomstolen, I mot Finland, där just bristfälliga loggar utgjorde grunden för 

Europadomstolens konstaterande att Finland inte levde upp till kraven i art. 8 EKMR.  

Som nämns i kap. 5.7 går det dock inte att dra någon slutsats om huruvida denna typ av 

problematik utgör den största bristen hos vårdgivare. Detta beror på att Datainspektionen 

genomförde en granskning av 18 kommuner utifrån endast de ovan nämnda problemområdena. 

I Datainspektionens granskning av de 18 kommunerna beaktades inte heller andra potentiella 

brister i sättet vårdgivaren sköter sammanhållen journalföring. Andra granskningar utförda av 

Datainspektionen initieras ofta med stöd av en anmälan från exempelvis en patient.  

Beträffande journalspärrar förekommer det att vårdgivare inte tillhandahåller patienter deras 

lagstadgade rätt att spärra sina journaluppgifter. Det gäller både journaler i sin helhet och vissa 

specifika delar av journalen. Att vårdgivare undantar vissa typer av uppgifter, såsom 

läkemedelsvarningar och annan viktig information, från patientens rätt att spärra torde bero på 

patientsäkerheten. Att vårdgivare och dess personal värnar om patientsäkerheten är givetvis 

inget problem i sig, men problem uppkommer när detta avvägande används för att motivera att 

lagen inte efterlevs. Det har även framkommit att en vårdgivare begärde att patienter skulle 

skriva under ett dokument innan dennes journal spärrades. Av dokumentet framgick att 

patienten själv tog på sig ansvaret för eventuella följder pga. att journaluppgifterna spärrades. 

Datainspektionen utgick från att vårdgivaren i sitt arbete med att ta fram en central rutin skulle 

utforma de nya rutinerna så att patienten gavs reella möjligheter att spärra uppgifter i sin 

patientjournal. Datainspektionen uttalar sig inte om huruvida förfarandet med skriftliga 

bekräftelser på riskerna med journalspärrar utgör ett direkt hinder mot patientens rätt att spärra 

sina journaluppgifter. Genom formuleringen att patienten i de nya rutinerna ska ges reella 

möjligheter till journalspärrar antyds dock att förfarandet som användes vid tiden för beslutet 

inte erbjöd patienten sådana reella möjligheter. Som diskuterats i kap. 5.3 skulle förfarandet 

kunna tolkas som att spärrar inte kan forceras, vilket ju ger en falsk bild av effekterna av 

sammanhållen journalföring.  

Ett antal av Datainspektionens beslut rör samtyckesfrågor. Datainspektionen har konstaterat att 

en patients samtycke inte legitimerar att vårdgivaren tillgängliggör dennes patientjournal 

genom direktåtkomst till andra vårdgivare utan att kraven i 6 kap. PDL är uppfyllda. Samtycke 

från patienten kan således inte användas för att undgå kraven i 6 kap. PDL. Det är inte heller 

tillåtet för en vårdgivare att förbise kravet på samtycke i 6 kap. 3 § PDL av andra anledningar 

än vad som framgår av andra bestämmelser i PDL. Det förstnämnda avgörandet kan anses 

positivt ur patientens integritetssynvinkel, eftersom det minskar risken att patienter samtycker 

till att dennes patientjournal tillgängliggörs för en alltför stor krets av vårdgivare. Kraven i 6 

kap. PDL finns bl.a. till för att tillvarata patientens intresse av integritetsskydd. De bör med 

andra ord inte kunna ”avtalas bort” alltför lättvindigt. De sistnämnda avgörandena visar 

däremot att det förekommer att vårdgivare bortser från samtyckeskravet i 6 kap. 3 § PDL, vilket 

torde ses som oroande.  

Vidare har Datainspektionen berört hur patienten ska informeras enligt 6 kap. 2 § 3 st. PDL. 

Frågan om information till patienten har även i viss mån berörts under kap. 6.3.5 vid fråga om 

patienter som inte talar svenska. Datainspektionen har i ett flertal beslut konstaterat att det inte 

är tillräckligt att tillhandahålla broschyrer i väntrummet respektive information på vårdgivarens 
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webbplats för att kravet i 6 kap. 2 § 3 st. PDL ska anses vara uppfyllt. Ur patientens perspektiv 

torde detta anses positivt. Om vårdgivare faktiskt måste se till att patienten erhåller den 

nödvändiga informationen istället för att hänvisa till allmänt hållna broschyrer framstår det som 

sannolikt att fler patienter kan tillgodogöra sig information för att kunna skydda sina 

integritetskänsliga patientuppgifter. Beslutet är dessutom i överensstämmelse med 3 kap. 6 § 

patientlagens stadgande om att patienten ska erhålla individuellt anpassad information. Utöver 

formen för informationsutlämnande har Datainspektionen funnit att informationen som 

tillhandahålls patienterna inte alltid är komplett.  

Slutligen har Datainspektionen funnit att två vårdgivare överskridit den lagliga räckvidden för 

sammanhållen journalföring genom att inkludera även socialtjänstens personal i systemet. 

Datainspektionen ansåg att ett sådant förfarande kräver stöd i lag, inte endast i förarbetena. 

Beslutet ter sig rimligt – särskilt med utgångspunkt i att 1 kap. 1 § PDL stadgar att lagen är 

tillämplig vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. 

Fenomenet att vårdgivare tar sig friheter att bortse från lagstiftningen till förmån för en mer 

effektiv arbetsprocess känns dock igen, exempelvis gällande begränsningar i patientens rätt att 

spärra journaluppgifter. En återkoppling kan göras till vad som anfördes i kap. 1.1, om att 

åtgärder för att öka den enskildes integritetsskydd tenderar att få stå tillbaka för en 

effektiviserad av personuppgiftsbehandling. Varför det utgör ett problem att lagstadgade 

åtgärder för att tillförsäkra patienten ett integritetsskydd inte efterlevs torde inte behöva 

motiveras närmare.  

Sammanfattningsvis framgår således ett stort antal problemområden som identifierats genom 

beslut fattade av tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Ur integritetssynpunkt torde de mest 

angelägna vara hänförliga till behörighetstilldelning, bristande loggar samt en obenägenhet att 

följa lagstadgade krav till förmån för en förenklad arbetsprocess.  

6.6 Hur förhåller sig reglerna om sammanhållen journalföring till patientens rätt 

till integritet?  

Patientens rätt till integritet har varit ett genomgående tema genom uppsatsen. I den sista 

frågeställningen undersöks hur reglerna om sammanhållen journalföring förhåller sig till 

patientens rätt till integritet. I kap. 2.1 har konstaterats att en rätt att styra över uppgifter om sig 

själv generellt sett anses ingå i begreppet integritet. Genom kap. 2.2 och 2.3 måste det anses stå 

klart att det på nationell och internationell nivå föreligger en lagstadgad rätt till integritet för en 

patient.   

Av kap. 3.7 framgår att sammanhållen journalföring sannolikt har öppnat upp för en förenkling 

av processen att begära ut patientjournaler i enlighet med 2 kap. 1 § TF, då en begäran inte 

längre behöver framställas till vårdgivaren som upprättat journalen. De två 

kammarrättsavgörandena torde dessutom innebära att även uppgifter från privata vårdgivare 

omfattas av offentlighetsprincipen om patienten samtyckt till att en offentlig vårdgivare får ta 

del av dem i enlighet med 6 kap. 3 § PDL. Det ska dock observeras att det fortfarande endast 

är hos offentliga vårdgivare (med undantag för de privata vårdgivare som omfattas av 2 kap. 3 

§ OSL) som en begäran om utlämnande av allmänna handlingar kan framställas. Än så länge 

finns det inget som tyder på att sammanhållen journalföring har gjort det möjligt att vända sig 
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till en privat vårdgivare för att begära ut journaluppgifter som upprättats av en offentlig 

vårdgivare.  

Det kan diskuteras om ökad tillgänglighet till patientuppgifter per automatik är lika med ett 

sämre integritetsskydd. I kap. 6.3.2 har kopplingen mellan sammanhållen journalföring och 

patientens kroppsliga integritet berörts. Lagstiftaren har själv konstaterat att sammanhållen 

journalföring kan bidra till ett förhöjt integritetsskydd, sett ur perspektivet att en patients 

kroppsliga integritet kränks när denne utsätts för onödiga undersökningar och provtagningar. 

Genom sammanhållen journalföring kan patientuppgifter lättare delas mellan vårdgivare, vilket 

torde kunna innebära ett förstärkande av skyddet för patientens kroppsliga integritet.  

Det kan dock inte bortses från att ju större krets som har tillgång till en patients journaluppgifter, 

desto större torde risken för obehörig behandling av dessa uppgifter vara. Premissen utgör 

grunden för bestämmelserna om behörighetstilldelning som i viss mån redogjorts för i kap. 5.2, 

i samband med Datainspektionens praxis. Med tanke på att lagstiftaren genom reglerna i 4 kap. 

PDL ämnar begränsa vem som får ta del av en patients journaluppgifter torde det inte vara 

kontroversiellt att påstå att ökad tillgänglighet till journaluppgifter också ökar risken för 

obehörig spridning. Det kan således anses konstaterat att en ökad tillgång till sekretesskyddade 

patientuppgifter innebär en större risk för obehörig spridning. Detta torde innebära att 

sammanhållen journalföring medför en ökad risk för intrång i patientens personliga integritet. 

Det framstår som att en distinktion bör göras mellan kroppslig integritet och intrång i den 

personliga integriteten, precis som i 2 kap. 6 § RF, vid en diskussion om förenligheten mellan 

sammanhållen journalföring och patientens rätt till integritet. 

I kap. 3.3 har den påstådda motsättningen mellan integritet och patientsäkerhet i korthet berörts. 

Det konstateras att integritetsskydd och patientsäkerhet ofta framställs stå i ett 

motsatsförhållande till varandra, och ett flertal remissinstanser som senare får medhåll av en 

utredning reserverar sig mot den uppfattningen. Det framförs att ett starkt integritetsskydd kan 

vara en förutsättning för patientsäkerhet, eftersom ett svagt integritetsskydd riskerar att leda till 

att patienter inte känner förtroende för vården. Ett minskat förtroende för vården riskerar i sin 

tur att leda till att patienter inte tillhandahåller information som krävs för att vårda patienten 

korrekt, eller att patienter helt undviker att söka vård. Det bör dock noteras att det av 

Datainspektionens beslut framgår att ett antal vårdgivare verkar motivera 

integritetsinskränkningar med just patientsäkerheten. Som diskuterats i kap. 6.5 förekommer 

det exempelvis att vårdgivare inför begränsningar i patientens rätt att spärra journaluppgifter 

med anledning av patientsäkerheten, trots att 6 kap. 2 § 1 st. PDL inte stadgar några undantag 

till denna rätt.  

Sammanhållen journalföring torde sammanfattningsvis kunna ses som en inskränkning av 

patientens personliga integritet, eftersom systemet öppnar upp för mer spridning av patientens 

journaluppgifter än vad som var möjligt innan utan patientens godkännande (här åsyftas att 

journaluppgifterna sprids genom en begäran om utlämnande av allmänna handlingar enligt 2 

kap. 1 § TF). Denna inskränkning har dock i lagstiftningen motverkats genom patientens rätt 

att spärra sina journaluppgifter. Det framstår således som att det föreligger en balans mellan 

den ökade tillgängligheten till patientuppgifter och patientens rätt att begränsa denna. Om 

däremot rätten att spärra uppgifter tas bort eller inskränks föreligger inte längre någon sådan 
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balans, och sammanhållen journalföring innebär endast en inskränkning av patientens 

personliga integritet. Sammanhållen journalföring torde dock få en positiv inverkan på 

patientens kroppsliga integritet.  

6.7 Avslutande synpunkter  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och analysera regelverket för sammanhållen 

journalföring som hittas i 6 kap. PDL. I uppsatsen har regelverket genomgående ställts emot 

patientens lagstadgade rätt till integritetsskydd. Med anledning av vad som framkommit i 

uppsatsens tillhörande utredning är min uppfattning att regelverket i viss mån brister i att 

tillhandahålla ett integritetsskydd för patienten. Jag syftar särskilt på gruppen beslutsoförmögna 

patienter. Med anledning av detta torde det vara relevant att se över utformningen av 6 kap. 2 a 

och 3 a §§ PDL i syfte att tillhandahålla beslutsoförmögna patienter ett starkare integritetsskydd 

än vad de i dagsläget erhåller. Det bör enligt min mening även övervägas om inte 6 kap. 15 § 

PSL ska kompletteras med en möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonalen att forcera 

journalspärrar för att inte uppgiftsskyldigheten ska bli alltför tandlös i praktiken.    

Den största bristen tycks dock ligga i den bristfälliga tillämpningen av lagstiftningen som 

föreligger bland de vårdgivare som granskats av Datainspektionen. Med tanke på utgången i I 

mot Finland torde det finnas anledning att med större allvar uppmärksamma de vårdgivare som 

inte fullgör sina lagstadgade skyldigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

Källförteckning  

Litteratur  

Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen : en kommentar, 3 uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2015 [cit. Bull & Sterzel.].  

Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation, Fritze, Stockholm, 1995 [cit. Peczenik.]. 

 

Peterson, Claes, Uppsalaskolan och politiseringen av rättsvetenskapen, JT 2003-04, s. 571-685 

[cit. Peterson.]. 

 

Roagna, Ivana, Protecting the right to respect for private and family life under the European 

Convention on Human Rights : Council of Europe human rights handbooks, Council of Europe 

Strasbourg, 2012 [cit. Roagna.]. 

 

Rynning, Elisabeth, Barns rätt i vården – Juridiska aspekter, I: Söderbäck, Maja (red.), Barn 

och Ungas rätt i vården, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010, s. 119–152 [cit. Rynning, 2010.].  

 

Rynning, Elisabeth, Public Trust and Privacy in Shared Electronic Health Records, 14 Eur. J. 

Health L. 105, 2007 [cit. Rynning, 2007.]. 

 

Rynning, Elisabeth, Samtycke till medicinsk vård och behandling: en rättsvetenskaplig studie, 

Iustus, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 1994 [cit. Rynning, 1994.]. 

Sahlin, Jan, Något om myndighetsutövning inom hälso- och sjukvården, FT häfte nr. 5-6, 1991, 

s. 308-329 [cit. Sahlin.]. 

Saldeen, Åke, Barn- och föräldrarätt, 7 uppl., Iustus, Uppsala, 2013 [cit. Saldeen.]. 

Sandén, Ulrika, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård: ett 

skydd för patientens personliga integritet, Iustus, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2012, 

Uppsala, 2012 [cit. Sandén.]. 

Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap, Del I, JT 1995-96, s. 726-748 [cit. Sandgren, 

1995.]. 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 3 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007 [cit. Sandgren, 2015.]. 

Strömholm, Stig, Individens skyddade personlighetssfär, Om våra rättigheter: Antologi utgiven 

av Rättsfonden, Stockholm, 1980, s. 23-39. [cit. Strömholm, 1980]. 

 

Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 1996 [cit. Strömholm, 1996.]. 



 

54 

 

Svensson, Gustav, Barns rätt i hälso- och sjukvård, Studentlitteratur, Lund, 2007 [cit. 

Svensson.]. 

Warnling-Nerep, Wiweka, ”Påtvingat kroppsligt ingrepp” (RF 2:6) och JO:s rättsvägledande 

funktion, FT häfte nr. 1, 2002, s. 19-42 [cit. Warnling-Nerep.]. 

Offentligt tryck  

Propositioner:  

Prop. 1962:10 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i 

rättegångsbalken m.m. 

Prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar, m.m. 

Prop. 1979/80:2 Med förslag till sekretesslag m.m. 

Prop. 1981/82:168 Om vårdnad och umgänge m.m. 

Prop. 1981/82:186 Om ändring i sekretesslagen (1980:100), m.m. 

Prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. 

Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. 

Prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn. 

Prop. 2013/14:106 Patientlag. 

Prop. 2013/14:202 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- 

och sjukvården. 

   

Statens offentliga utredningar: 

SOU 1993:10 En ny datalag. 

SOU 2004:112  Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna. 

SOU 2006:82 Patientdatalag. 

SOU 2008:3   Skyddet för den personliga integriteten. 

SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid.  

SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten?  

Övrigt offentligt tryck: 

Ds 1994:51   

SOSFS 2008:14 

HSLF-FS 2016:40 

Rättspraxis och övriga avgöranden  

Europadomstolen: 

X och Y mot Nederländerna, no. 8978/80, 1985-03-26 

Leander mot Sverige, no. 9248/81, 1987-03-26 

I mot Finland, no. 20511/03, 2008-07-17 

L.H. mot Lettland, no. 52019/07, 2014-04-29 

Högsta domstolen: 

NJA 2014 s. 910 



 

55 

 

Högsta förvaltningsdomstolen: 

RÅ 1996 ref 65 

Mål nr 5319-12 den 2013-05-27 

HFD 2017 ref. 67 

Kammarrätten:  

Kammarrätten i Göteborg mål nr 1919-15 den 2015-07-06  

Kammarrätten i Jönköping mål nr 94-17 den 2017-04-03  

Förvaltningsrätten:  

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 8059-15 den 2016-04-14  

JO:s ämbetsberättelse: 

JO 1995/96 s. 89 

JO 2000/01 s. 472 

Datainspektionen: 

Dnr 748-2009 

Dnr 1002-2009 

Dnr 1010-2009 

Dnr 1333-2009 

Dnr 1334-2009 

Dnr 1335-2009 

Dnr 1390-2009 

Dnr 1391-2009 

Dnr 1396-2009 

Dnr 1464-2009 

Dnr 148-2010 

Dnr 461-2010 

Dnr 590-2010 

Dnr 591-2010 

Dnr 616-2010 

Dnr 877-2010 

Dnr 543-2011 

Dnr 642-2011 

Dnr 718-2011 

Dnr 124-2012 

Dnr 920-2012 

Dnr 1048-2012 

Dnr 1049-2012 

Dnr 1050-2012  

Dnr 1417-2012 

Dnr 570-2013 



 

56 

 

Dnr 571-2013 

Dnr 572-2013 

Dnr 573-2013 

Dnr 574-2013 

Dnr 575-2013 

Dnr 576-2013 

Dnr 577-2013 

Dnr 578-2013 

Dnr 579-2013 

Dnr 580-2013 

Dnr 581-2013 

Dnr 582-2013 

Dnr 583-2013 

Dnr 584-2013 

Dnr 585-2013 

Dnr 586-2013 

Dnr 587-2013 

Dnr 137-2014 

Dnr 643-2015 

Dnr 1447-2015 

Dnr 1863-2015 

Dnr 1546-2016 

Dnr 1567-2016 

Dnr 2276-2016 

IVO:  

Dnr 8.2-8503/2014-10 

Dnr 8.2-4020/2014-15 

Dnr 8.2-7327/2014-24 

Dnr 8.2-3892/2015-16 

 

Elektroniskt material 

Datainspektionen, Granskning klar av kommunal hälso- och sjukvård 

https://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/granskning-klar-av-kommunal-halso-

och-sjukvard/, hämtad 2018-04-25.  

 

Datainspektionen, Samtycke enligt personuppgiftslagen 

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/samtycke/, hämtad 

2018-02-28. 

 

 

 

https://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/granskning-klar-av-kommunal-halso-och-sjukvard/
https://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/granskning-klar-av-kommunal-halso-och-sjukvard/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/samtycke/


 

57 

 

Datainspektionen, Ökad tillgänglighet till patientuppgifter : Datainspektionens rapport 

2005:1 

https://www.datainspektionen.se/Documents/rapport-patientuppgifter.pdf, hämtad 2018-03-

22. 

Inera, Intygstjänster  

https://www.inera.se/tjanster/intygstjanster/, hämtad 2018-04-11. 

IVO, Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal 

https://www.ivo.se/tillsyn/tillsyn-av-halso-och-sjukvardspersonal/, hämtad 2018-05-20.  

Nationalencyklopedins uppslagsverk, somatisk 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/somatisk, hämtad 2018-02-07.  

 

Svenska Akademiens ordböcker, integritet 

https://svenska.se/tre/?sok=integritet&pz=2, hämtad 2018-04-20. 

Sveriges domstolar, juridisk ordlista, juridisk person 

http://www.domstol.se/Juridisk-ordlista/?pId=11727, hämtad 2018-05-16.  

Yttrande från TCO (Tjänstemännens centralorganisation) gällande SOU 2016:41, Hur står det 

till med den personliga integriteten? 

http://www.regeringen.se/48f9c1/contentassets/a415dda1610244df9e94d58148c012fe/195tco.

pdf, hämtad 2018-02-15.  

Åkerman, Mikaela, Spärrad journal kan äventyra patienters hälsa, Svenska Dagbladet, 25 

augusti 2013 

https://www.svd.se/sparrad-journal-kan-aventyra-patienters-halsa, hämtad 2018-03-07. 

 

 

 

 

https://www.datainspektionen.se/Documents/rapport-patientuppgifter.pdf
https://www.inera.se/tjanster/intygstjanster/
https://www.ivo.se/tillsyn/tillsyn-av-halso-och-sjukvardspersonal/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/somatisk
https://svenska.se/tre/?sok=integritet&pz=2
http://www.domstol.se/Juridisk-ordlista/?pId=11727
http://www.regeringen.se/48f9c1/contentassets/a415dda1610244df9e94d58148c012fe/195tco.pdf
http://www.regeringen.se/48f9c1/contentassets/a415dda1610244df9e94d58148c012fe/195tco.pdf
https://www.svd.se/sparrad-journal-kan-aventyra-patienters-halsa

