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1. Inledning
Vid överenskommelse om direktåtkomst i sammanhållen journalföring enligt patientdatalagens 6
kap 1 § mellan andra vårdgivare och Region Skåne skall dessa anvisningar följas av samtliga
parter. Anvisningarna omfattar patientuppgifter som förekommer i den individrelaterade vården
samt administrativa uppgifter som föranleds av vård i enskilda fall.
Parterna åtar sig att i enlighet med dessa anvisningar tillgängliggöra de patientuppgifter som
föranleds av huvudavtalet för samtliga vårdgivare med vilka Region Skåne ingått
överenskommelse om sammanhållen journalföring.
System för sammanhållen journalföring enligt denna anvisning omfattar informationstyper och
IT-stöd/IT-tjänster som tillhandahålls av Region Skåne och som regleras genom separat
huvudavtal.
De styrande dokument som hänvisas till i denna anvisning ingår i Region Skånes
Ledningssystem för informationssäkerhet, www.skane.se/informationssäkerhet.

2. Identifiering
Användare och patienter skall vara säkert identifierade.
Unik identitet för att beteckna personal utgörs av HSA-ID och säkerställande av identitet sker
genom användande av PKI enligt SITHS. Beskrivande dokument för HSA-katalog, HSA-ID och
SITHS, som ingår i nationell infrastruktur för hälso- och sjukvård, finns under
Infrastrukturtjänster på www.inera.se.
Som unik identitet på patient utnyttjas personnummer. Hanteringen ska följa Region Skånes
anvisningar - Hantering av personnummer och andra identiteter

3. Vårdenhet och verksamhetschef
Vårdenhet enligt patientdatalagen (PDL) och verksamhetschef på vårdenheten ska finnas i HSAkatalogen. Organisatoriska förändringar som påverkar vårdenhet och verksamhetschef ska
Leverantören rapportera i enlighet med fastlagd rutin för HSA-katalogen.

4. Spärrhantering
Patienten kan motsätta sig att hans/hennes uppgifter hos en vårdgivare ingår i den sammanhållna
journalföringen och då ska en spärr upprättas. Om spärr föreligger vid sammanhållen
journalföring, kan vid nödsituation spärren hävas av den vårdgivare som lagt den. Spärren kan
även hävas efter patients begäran. Spärrhantering skall följa Region Skånes anvisningar,
Spärrhantering av elektronisk patientinformation inom vårdgivaren och vid sammanhållen
journalföring

5. Styrning av behörighet – rättighetstilldelning
Region Skånes Tillämpningsanvisningar för tillgång till och utlämnande av patientinformation
skall följas. Vid sammanhållen journalföring kan rättigheterna endast bestå av läsning av
patientinformation hos annan vårdgivare.
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6. Kontroll av åtkomst – uppföljning
Loggningskontroll ska säkerställa vårdgivarens trovärdighet gentemot patienter. Granskning ska
göras i den omfattning att den avhåller från otillbörlig åtkomst till patientinformation. Loggen
ska hålla en sådan kvalité att arbetsgivaren ska kunna vidta arbetsrättsliga åtgärder samt
polisanmäla vid dataintrång. Region Skåne ansvarar för att denna kvalitet upprätthålls på ITsystem som tillhandahålls av Region Skåne. Loggen är även ett verktyg som kan fria anställd
från misstanke om dataintrång.
Uppföljning skall följa regelverket i Kontroll av åtkomst till patientuppgifter – loggranskning

7. Samverkan vid misstanke om otillbörlig åtkomst
Parterna skall bistå varandra i alla ärenden som gäller misstanke om otillåten eller obefogad
åtkomst till patientinformation som rör sammanhållen journalföring. Part förbinder sig att
medverka vid utredning avseende misstanke om otillbörlig åtkomst. Denna skyldighet gäller
även sedan part utträtt ur överenskommelse om sammanhållen journalföring.

8. Information om den sammanhållna journalföringen
Patienten ska informeras om att vårdgivaren deltar i sammanhållen journalföring innan
journaluppgifterna tillgängliggörs i den sammanhållna journalen. För att leva upp till
informationskravet i 6 kap. 2 § 3 st. patientdatalagen, måste parterna lämna information om
följande:
• Ändamålet med den sammanhållna journalföringen
• Vilka uppgifter vårdgivaren avser att göra tillgängliga
• Vilka förutsättningar som gäller för andra vårdgivares åtkomst till uppgifterna t ex
patientens samtycke
• För vilka vårdgivare uppgifterna görs tillgängliga, dvs som ingår i den sammanhållna
journalföringen
• Patientens rätt att spärra uppgifter
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