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Riktlinjer för tillgång till och utlämnande av pati entinformation 
 
Inledning 

Regionstyrelsen antog 2007-06-07 (§ 111) den nationella IT-strategin för vård och omsorg 
enligt rekommendation från Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser. 
Samtidigt antogs rekommendationen om medverkan i och genomförande av förslaget till 
handlingsplan för förverkligande av en nationell IT-infrastrukturplattform med början 2007-
06-19. Ett insatsområde i strategin - harmonisering av lagar och regelverk med ökad IT-
användning - har förverkligats genom patientdatalagens införande halvårsskiftet 2008. 
 
I Vägval Skånegemensamt vårdinformationsstöd antog Regionstyrelsen 2007-06-07 (§ 112) 
viljeinriktningen att vårdgivare ska ha tillgång till journalinformation över hela Region Skåne. 
 
Tillgång till vårdinformation beslutades 2005 i policy antagen av RS/050129, § 29 samt 
policy och tillämpning för informationsutbyte mellan externa vårdgivare och Region Skåne 
antagen av HS/050124, § 8. 
 
Möjligheter och krav 
Patientdatalagen ger utökade möjligheter att få elektronisk åtkomst till patientinformation 
med hjälp av IT-stöd och förutsättning för detta har getts genom ändring i Sekretesslagen. 
Region Skånes tre tidigare sekretessområden - hälso- och sjukvård, habilitering och 
hjälpmedel samt tandvård – är numera endast ett sekretessområde. 
 
En förutsättning för att få elektronisk åtkomst är att personal som arbetar hos en vårdgivare 
ska delta i vården av patienten samt ha behov av uppgifterna för att utföra sitt arbete. Personal 
kan även av andra skäl behöva uppgifterna för att utföra sitt arbete inom hälso- och 
sjukvården.  
 
Det ställs också krav på funktioner för att upprätthålla patientintegritet och sekretess i form av 
behörighetskontroll, spårbarhet med loggning och logguppföljning, som i sin tur ställer krav 
på säker identifiering av användare. Dessutom möjliggörs för patienten att genom 
samtycke/spärr påverka vilken information som görs tillgänglig på elektronisk väg. Detta 
gäller vare sig tillgång ges inom en vårdgivare, s k inre sekretess eller tillgången ges mellan 
vårdgivare, s k sammanhållen journalföring. 
 
Lagen ger också möjlighet för vårdgivare att göra viss patientinformation tillgänglig för 
patienten genom direktåtkomst liksom uppgift om vem som haft åtkomst till dennes 
information, s k logguppgifter. Patient kan även idag i offentlig sjukvård få tillgång till sin 
patientinformation liksom logguppgifter men då genom ett formellt utlämnande i enlighet 
med tryckfrihetsförordningen. Patient kan också få tillgång till sina personuppgifter i vården 
genom ett registerutdragsförfarande enligt personuppgiftslagen. 
 
Realisering genom överenskomna säkerhetstjänster 
Säkerhetslösningar har utvecklats inom ramen för den nationella IT-handlingsplanen för att 
uppfylla patientdatalagens krav. BIF (bastjänster för informationsförsörjning) möjliggör säker 
hantering av patientinformation såväl inom sekretessområdet som vid sammanhållen journal-
föring. I BIF ingår bl a tjänster för åtkomstkontroll med loggning och logganalys, samtycke 
och utlämnande. 
 



Sid 2(2) 
 

Tillämpning 
Region Skåne ska utnyttja de möjligheter patientdatalagen ger för tillgång till 
patientinformation  

• mellan vårdenheter inom det inre sekretessområdet 
• mellan Region Skåne och vårdgivare som väljer att ingå i sammanhållen journalföring 
• till patient genom direktåtkomst till delar av dennes journalinformation samt 

logguppgifter. 
 
I tillämpningsanvisningar förtydligas förutsättningar för detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 


