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Inledning 
Riktlinjen utgår ifrån gällande författningar i en sammanfattande form. Observera att det är de 
lagstadgade författningarna i sin helhet som gäller för vårdgivaren. Se under rubriken hänvisning. 
 
Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal består av en eller flera 
journalhandlingar som rör samma patient.  
 
En journalhandling definieras i Patientdatalagen som en framställning i skrift eller bild samt 
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel 
i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd, 
vidtagna eller planerade vårdåtgärder. 

 

Ansvarsförhållande 
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns de processer och lokala rutiner som behövs för att 
säkerställa att verksamheten uppfyller kraven för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
SOSFS 2011:9. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för att all hälso-och sjukvårdspersonal har en individuell behörighet, 
det innebär bland annat att endast personliga inloggningar är tillåtna. Beslut om tilldelning av 
behörighet ska föregås av en behovs- och riskanalys. 

 
Verksamhetschefen ska genom kvalitetsledningssystemet säkerställa så att: 

• patientuppgifter är åtkomliga för den som är behörig (tilldelning och åtkomlighet) 

• inga obehöriga kan ta del av HSL- journalen (sekretess och förvaring) 

• personuppgifterna är oförvanskade och riktiga (signering) 

• spårbarhet finns till användare (spårbarhet, loggkontroller) 
 

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist är skyldiga att föra hälso- och 
sjukvårdsjournal. Delegerad personal är skyldig att dokumentera hälso- och sjukvård i samband 
med utförande av delegerade arbetsuppgifter. Detta ska dokumenteras på exempelvis 
signeringslista eller på annan avsedd plats.  
 
Socialtjänstens (SoL) och hälso- och sjukvårdens (HSL) dokumentation ska hållas åtskild och får 
inte sammanblandas. 

Behörighet till patientjournal 
 

Tilldelning och åtkomlighet  
Behörig hälso- och sjukvårdspersonal ska vid tjänstgöring ha åtkomst till patientuppgifter dygnet 
runt veckans alla dagar för att säkerställa en god och säker vård, både för att inhämta information 
samt för att kunna dokumentera. 
 

Sekretess och förvaring 
Patientuppgifter ska skyddas mot obehörig åtkomst. Elektroniska journalsystem ska ha 

tvåfaktorinloggning och patientuppgifter i pappersformat ska förvaras skyddat från obehöriga. 

Patientjournaler ska förvaras på ett sätt så de är läsbara fram till dess att de ska gallras. 

Behörigheter ska snarast avslutas för personal som slutat sin tjänstgöring i verksamheten. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ansvara för att: 
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• personliga lösenord och hjälpmedel för autentisering inte kan bli tillgängliga för obehöriga 

• datorer eller andra enheter som används för att hantera uppgifter om patienter inte lämnas 
utan att uppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst 

• uppgifter som omfattas av inre sekretess, muntligen eller på något annat sätt, inte lämnas ut 
till medarbetare som inte deltar i vården kring den enskilde 

 

Signering av journalanteckning 
För att styrka riktighet och säkerställa spårbarhet ska en journalanteckning, om det inte finns något 
synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar och utför uppgiften. Signeringen bör ske i 
omedelbar anslutning till att anteckningen förs in i journalen eller så snart det är praktiskt möjligt. 
Om anteckningen görs av någon annan än den som utfört uppgiften ska det antecknas i journalen 
både vem som gjort anteckningen och vem som utfört uppgiften. En journalanteckning som är 
signerad ska vara ”låst” och inte kunna ändras.  
 

Spårbarhet  
Åtgärder som att läsa eller skriva patientuppgifter ska kunna härledas till en användare i system 
som är helt eller delvis automatiserade. Spårbarheten ska regelbundet följas genom 
loggkontroller (behörighetskontroll) av utsedd ansvarig person.  
 

Patientjournalens struktur och innehåll 
En patientjournal ska vara sammanhållen av journalhandlingar som rör samma patient och 
innehålla väsentliga uppgifter. Uppgifterna ska vara entydiga och vårdförloppet ska kunna följas 
systematiskt i journalen. För att försäkra sig om att uppgifterna är entydiga ska Klassifikation av 
vårdåtgärder (KVÅ) samt Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 
användas vid journalföring. 
 
Patientjournalen kan vara både elektronisk och pappersbaserad. Exempel på pappersbaserade 
journalhandlingar är remisser, läkemedelslistor eller insamlade signeringslistor för utförda 
behandlingar.   
 

Väsentliga uppgifter i en patientjournal 5 kap. 5 § HSLF-FS 2016:40: 

a. uppgift om patientens identitet  
b. uppgift om ställd diagnos samt väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården 
c. uppgifter om namn och befattning på den personal som svarar för en viss journaluppgift 
d. tidpunkten för varje vårdkontakt som patienten har haft eller som planeras 
e. vidtagna och planerade åtgärder 
f. ordinationer och ordinationsorsak 
g. resultat av utredande och behandlande åtgärder 
h. slutanteckningar och andra sammanfattningar av genomförd vård 
i. överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen 
j. komplikationer av vård och behandling 
k. vårdrelaterade infektioner 
l. samtycken och återkallade samtycken 
m. patientens önskemål om vård och behandling 
n. de medicintekniska produkter som har förskrivits och utlämnats så att de kan spåras 
o. vårdplaner / hälsoplaner/ rehabiliteringsplaner 
p. kontaktuppgifter till närstående 

Väsentliga uppgifter ska föras in i journalen så snart som möjligt och vara tillgängliga för att kunna 
tillgodose patienterna en god och säker vård (3 kap. 9 § PDL). 
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Sammanhållen journalföring 
Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare under vissa förutsättningar kan få 
direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar som rör vårddokumentation.  
Den sammanhållna journalföringen innebär enbart en möjlighet att ta del av andra vårdgivares 
uppgifter om en patient. Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett exempel på ett sådant system. 
 
Det krävs inget aktivt samtycke från patienten för att uppgifterna ska bli tillgängliga i systemet för 
sammanhållen journalföring. Innan uppgifter om en patient görs tillgängliga för andra vårdgivare 
genom sammanhållen journalföring ska dock patienten informeras om vad den sammanhållna 
journalföringen innebär. Patienten ska också informeras om att han eller hon kan motsätta sig att 
uppgifterna görs tillgängliga på det sättet (6 kap. 2 § tredje stycket PDL). Att patienten har fått 
information om sammanhållen journalföring ska dokumenteras i patientjournalen.  
 

Journalgranskning  
Journalgranskning ska utföras regelbundet och systematisk för att säkerställa att hälso-och 
sjukvårdspersonal dokumenterar i patientjournalens enligt gällande författningar (5 kap. 6 § HSLF-
FS 2016:40). Verksamhetschefen ansvarar för att den eller de personer som ansvarar för 
granskningen tilldelas rätt behörighet för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, men 
samtidigt inte mer omfattande än vad som är nödvändigt. 
 

Loggkontroller – spårbarhet till patientuppgifter 
Loggkontroller ska göras för att säkerställa att användare inte använder sina behörigheter på fel 
sätt genom att läsa, ändra eller ta bort information som de inte ska behandla. Exempel på en 
felaktig åtkomst kan vara att någon tittar i en patientjournal trots att hen inte deltar i vården av 
patienten (4 kap. 1 § PDL).  
 
Loggkontroller ska göras regelbundet och systematiskt. Loggkontrollerna ska dokumenteras för 
att möjliggöra kontroll av åtkomsten till uppgifter om en patient.  

Av loggkontroller ska framgå: 

• användarens och patientens identitet  

• vid vilken vårdenhet åtgärderna vidtagits 

• vid vilken tidpunkt som åtgärderna vidtagits 

• vilka åtgärder som har vidtagits med uppgifter om en patient 
 

Driftstopp vid elektronisk journalföring 
Verksamheten ska planera för åtkomst till elektroniska patientuppgifter i händelse av planerade 
eller oplanerade driftstopp. Hantering av patientjournal, både att läsa och dokumentera, ska 
kunna ske vid driftstopp som kan inträffa dygnet runt veckans alla dagar.  

 

Arkivering av hälso-och sjukvårdsdokumentation 
Handlingar hos kommuner är allmänna handlingar och utgör dess arkiv. Bevarande och gallring av 

allmänna handlingar (arkivet) innebär att de ger rätt till insyn (handlingsoffentlighet), behovet av 

information vid rättskipning, förvaltningens behov av information, liksom forskningens behov av 

källmaterial.  
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Arkivering är teknikneutral, vilket innebär att det är desamma oberoende av om uppgifterna finns 

på papper eller elektroniskt medium. När man bevarar digitala handlingar (bildfiler, ljudfiler, 

databaser, webb etc.) krävs speciella förutsättningar vad gäller dels informationens format och 

dels själva mediet som informationen lagras på. Om detta finns mer att ta del av på hemsidan för 

Samrådsgruppen hemsida samt på Riksarkivets hemsida www.riksarkivet.se 

 

Definitioner  
Journalhandling – samtliga dokument och handlingar i skrift eller elektroniskt som upprättas eller 

inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens 

hälsotillstånd, vidtagna eller planerade vårdåtgärder etc. 

Patientjournal – samtliga journalhandlingar som rör samma patient. 

Sammanhållen journalföring - Ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare att ge 

eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.  

Rensa –förstöra dokument som inte ska arkiveras och bevaras (ex anteckningar, kopior, utkast 

etc) samt ta bort gem, plastfickor mm. 

Bevara – arkiverade handlingar som sparas under utsedd tid eller för all framtid 

Gallra –förstöra bevarade handlingar efter den tid som beslutas av lagstiftning eller kommun. 

Exempelvis gallras efter 3 år innebär att gallra på det 4:e året. 
 

Avslut, arkivering och bevarande av patientjournal 
När vården av en patient avslutas ska patientjournalen avslutas senast en månad efter avslutad vård. 
Patientjournalen ska rensas, arkiveras och bevaras i 10 år enligt Danderyd kommuns 
dokumenthanteringsplan. För personer födda på dagarna 5, 15 och 25 bevaras de för all framtid.   
 
Avslut av vård är vid dödsfall eller då patienten flyttar till ordinärt boende alternativt till annan 
vårdgivare inom eller utanför kommunen.  
 
Socialtjänstens (SoL) och hälso- och sjukvårdens (HSL) dokumentation ska hållas åtskild och får inte 
sammanblandas. Patientjournalen ska vara tydligt åtskild från personakter. 

 

Samtliga patientjournaler som upprättas av kommunens egen regi ska överlämnas till 
socialförvaltningens arkiv för bevaring. Patientjournaler som upprättas av privata vårdgivare på 
uppdrag av kommunen är respektive vårdgivares egendom. För personer födda på dagarna 5, 15 och 
25 ska dock patientjournal alltid överlämnas till socialförvaltningens arkiv för bevaring.  
Mer detaljerad information för hur arkivering av patientjournaler ska ske till kommunen framgår i 
kommunens rutin ”Arkivering och bevarande av patientjournal” upprättad av MAS.  

 

Arkivering och bevarande av verksamhetsövergripande 
dokument 
I verksamheten finns även verksamhetsövergripande dokument som ska arkiveras, gallras och 
bevaras. I tabellen nedan finns exempel på dokument som är allmänna handlingar och ska ingå i 
arkivering utifrån Danderyd kommuns dokumenthanteringsplan samt Gallringsråd nr 6 Riksarkivet & 

SKL (se under hänvisning). 
 

Kvalitets- och ledningssystem samt patientsäkerhet 

Handlingstyp Bevaras/gallras Kommentar 

Lokala rutiner som ingår i 

kvalitets- och ledningssystem. 

Gallras efter 3 år Gallras 3 år efter att rutinen har slutat att gälla, dvs på det 4:e 

året. Avser verksamhetens samtliga lokala rutiner inom HS. 

Patientsäkerhetsberättelse Bevaras  

http://www.riksarkivet.se/
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Egenkontroller,  

interna granskningar av 

kvalitetsledningssystemet 

Bevaras  Avser verksamhetens interna protokollförda granskningar av 

kvalitetsledningssystemet ex. egenkontroll av processer och 

rutiner, protokoll från kvalitetsråd etc. 

Externa granskningar av 

verksamhetens kvalitet  

Bevaras  Granskning utförd av exempelvis kommunen, IVO, Vårdhygien 

(hygienrond) Apoteket (läkemedelsgranskning) etc. Rapport 

med sammanfattning, resultat etc bevaras. 

Riskanalyser på 

verksamhetsnivå 

Bevaras Exempelvis vid värmebölja, pandemiplan etc 

Handlingsplaner, rapporter, sammanfattning etc bevaras.  

Sammanställning av klagomål 

och synpunkter 

Gallras efter 3 år Enskilda rapporterade klagomål och synpunkter bevaras i 

patientjournal om de granskats i en händelse- eller riskanalys. 

Sammanställning av avvikelser Gallras efter 3 år Enskilda rapporterade avvikelser bevaras i patientjournal om de 

granskats i en händelse- eller riskanalys. 

Samverkansöverenskommelser 

 

Gallras efter 3 år  Gallras 3 år efter avslutad samverkan med andra vårdgivare, 

underleverantör etc gällande hälso-och sjukvård. Inkluderar 

även protokoll för uppföljande samverkansmöten. Exempelvis 

läkarorganisation, beredskapssjuksköterskor mm 

    

Läkemedelshantering och delegering 

Handlingstyp Bevaras/gallras Kommentar 

Rapporter från 

kvalitetsgranskning av 

läkemedelshantering 

Bevaras Sammanfattning, sammanställning, resultat från 

läkemedelsgranskningar bevaras. Checklistor (ex åtgärder) 

gallras efter 2 år om sammanfattning etc gjorts som bevaras, 

annars ska checklistorna bevaras.  

Signaturförtydligandelista 

personal 

Gallras efter 10 år  

Lista för ordinationer enligt 

generella direktiv 

Gallras efter 3 år   

Rekvisitioner till apotek Gallras efter 3 år  Avser rekvisitioner över läkemedel (inkl. narkotiska preparat) 

eller teknisk sprit till läkemedelsförråd. 

Förbrukningsjournal över 

narkotika 

Gallras efter 3 år Avser enbart förrådsadministration av läkemedel (individuell 

förbrukningsjournal ingår i patientjournal 

Förteckning över 

utlämnade passerkort och/ 

eller nycklar till 

läkemedelsförråd. 

Gallras efter 3 år  

Dvs. 3 år efter senast aktuella datum. 

Delegeringsbeslut, 

individuella 

Gallras efter 3 år Dvs 3 år efter att beslutet slutat att gälla. Avser även beslut om 

ändring i delegering samt återkallande av delegeringsbeslut. 

Förteckning över 

verksamhetens 

delegeringsbeslut 

Gallras efter 3 år Dvs. 3 år efter senast aktuella datum.  

 

  Medicintekniska produkter 

Handlingstyp Bevaras/gallras Kommentar 

Register över 

medicintekniska produkter 

Bevaras Inventarium för registrering av uppgifter om medicinteknisk 

utrustning, benämning, placering, åtgärder över tid, m.m. 

Besiktningsprotokoll 

produkt 

Gallras efter 3 år  Gallras efter 3 år efter att produkten tagits ur bruk 

Kvalitetskontroll produkt Gallras efter 3 år Gallras efter 3 år efter att produkten tagits ur bruk. 
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Avser underlag, protokoll, utvärderingar, åtgärder etc, kontroll 

utförd externt av särskild medicinteknisk personal samt internt av 

verksamheten. 

Service och underhåll 

produkt 

Gallras efter 3 år 

 

Förutsatt att sammanfattning gjorts som framgår på registerlista, 

annars ska dokumenten bevaras 

 

Lokala skriftliga rutiner – vad som minst ska framgå 
Lokala skriftliga rutiner ska som minst beskriva: 

• hur tilldelning av behörigheter görs samt vem/vilka är ansvariga att utföra 

• hur ändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheterna görs för att 
säkerställa att dessa är riktiga och aktuella. Samt vem/vilka är ansvariga att utföra 

• hur patientuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst  

• hur patientjournaler ska föras (struktur och innehåll)  

• när väsentliga uppgifter senast ska journalföras 

• hur omsorgspersonal journalför utförda delegerade uppgifter 

• hur journalgranskning genomförs, samt hur ofta och vem/vilka ansvarar för att utföra 

• hur resultaten av journalgranskning sammanställs, analyseras och behandlas samt 
återkopplas till personal i förbättringssyfte. Vart resultaten förvaras 

• hur loggkontroller genomförs (hur ofta, vem/ vilka utför) 

• hur resultaten av loggkontroller sammanställs, behandlas samt förvaras  

• hur hantering av väsentliga uppgifter i patientjournal sker vid planerade eller oplanerade 
driftstopp 

• hur arkivering av patientjournal görs (vad ska arkiveras, hur länge patientjournal ska bevaras, 
vart det ska förvaras. Det ska också framgå vem eller vilka som utför hanteringen.   

• vilka verksamhetsövergripande dokument som ska arkiveras, hur länge respektive dokument ska 
bevaras, vart det ska förvaras samt när de ska gallras. Det ska också framgå vem eller vilka som 
utför för dokumenthanteringen.  

 
Hänvisningar  
• Patientdatalagen (SFS 2008:355) 

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

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

• Riksarkivets hemsida www.riksarkivet.se 

• Gallringsråd nr 6 Riksarkivet & SKL Bevara eller gallra nr 6 | SKR.   

• Samrådsgruppens hemsida Gallringsråd för kommunala verksamheter 

(samradsgruppen.se). Tillägg till och uppdateringar av gallringsråden 

publiceras löpande på Samrådsgruppens hemsida 
 

http://www.riksarkivet.se/
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/bevaraellergallranr6.30108.html
http://www.samradsgruppen.se/index.php/bevara-eller-gallra-rad-om-gallring/gallringsrad-foer-kommunala-verksamheter
http://www.samradsgruppen.se/index.php/bevara-eller-gallra-rad-om-gallring/gallringsrad-foer-kommunala-verksamheter

