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Beslut om särskild hantering av psykologiskt 
testmaterial 

Bakgrund 

Hanteringen av handlingar som upprättas i samband med psykologiska 

utredningar har varit en omtvistad fråga i Region Skåne. Gemensamma 

regler och riktlinjer för skanning har inte tillämpats, vilket har lett till en 

inkonsekvent hantering och ett ofta bristfälligt förvar av 

pappershandlingarna. 

Mot bakgrund av detta har Regionarkivet funnit skäl att revidera tidigare 

riktlinjer. De nya hanteringsanvisningarna, som innebär ett undantag från 

principen att journalhandlingar på papper ska skannas till patientens digitala 

journal, har tagits fram i samråd med chefläkare för Division Psykiatri, 

Skånevård Sund och representanter för psykologer i Region Skåne. 

Beslut 

1. Psykologiskt testmaterial som ligger till grund för en bedömning är 

att betrakta som journalhandling och ska i enlighet med Region 

Skånes beslut om totalbevarande av patientjournaler bevaras. 

 

2. Efter avslutad psykologisk utredning ska testmaterialet levereras i 

sin helhet till Regionarkivet. Testmaterial ska skickas till 

Regionarkivet i slutet av varje månad och ska följa Regionarkivets 

specifika instruktioner för leverans. 

 

3. Testresultatet ska dokumenteras i patientens journal innan underlaget 

levereras. Det ska även antecknas i journalen att testmaterialet 

förvaras på Regionarkivet. 

 

4. Vid begäran om utlämnade av testmaterial som levererats till 

Regionarkivet görs förutom en menprövning också en 

sekretessprövning enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Paragrafen fastställer att delar av 
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testmaterial kan omfattas av sekretess även i förhållande till 

testpersonen. 

 

Med stöd av delegationsordning för Sjukvårdsnämnd Sund (3.1), beslutad 

2015-02-25, Sjukvårdsnämnd Kryh (3.1), beslutad 2015-02-25, 

Sjukvårdsnämnd SUS (3.1), beslutad 2015-02-26, samt Habilitering- och 

hjälpmedelsnämnden (8), beslutad 2015-02-03, om att Regionarkivarien får 

besluta om fastställande av respektive förvaltnings dokumenthanteringsplan 

meddelas följande: 

 

 Psykologiskt testmaterial som upprättas i Region Skåne ska hanteras 

och levereras till Regionarkivet enligt ovanstående beslut. 
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Bilaga 1 

Nedan följer en redovisning av beslutspunkterna med hänvisning till de 

lagar och beslut som ligger till grund för de reviderade riktlinjerna. 

1. Psykologiskt testmaterial är att betrakta som journalhandling och ska 

därmed i enlighet med Region Skånes beslut om totalbevarande av 

patientjournaler bevaras (Bevarande och gallring av patientjournaler 

i Region Skåne, RS-beslut 2007-08-17). 

 Patientdatalag 3 kap. 2 §, SFS (2008:355) 

 

”Syftet med att föra en patientjournal är i första hand 

att bidra till en god och säker vård av patienten. 

En patientjournal är även en informationskälla för 

- patienten, 

- uppföljning och utveckling av verksamheten, 

- tillsyn och rättsliga krav, 

- uppgiftsskyldighet enligt lag, samt 

- forskning.” 

 

 Patientdatalag 3 kap. 6 §, SFS (2008:355) 

 

”En patientjournal ska innehålla de uppgifter som 

behövs för en god och säker vård av patienten. 

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en 

patientjournal alltid innehålla 

1. uppgift om patientens identitet, 

2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 

3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera 

betydande åtgärder, 

4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade 

åtgärder, 

5. uppgift om den information som lämnats till 

patienten, dennes vårdnadshavare och övriga 

närstående och om de ställningstaganden som gjorts i 

fråga om val av behandlingsalternativ och om 

möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt 

6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från 

viss vård eller behandling. 

 



    4 (6) 

 

 

 

Region Skåne  

 

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort 

en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. Lag 

(2014:827).” 

Patientsäkerhetslag 7 kap. 1 §, SFS (2010:659)  

”Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av 

Inspektionen för vård och omsorg.”  

IVO ska i efterhand kunna granska professionen i dess 

yrkesutövning. 

 Testmaterial är att betrakta som journalhandling enligt nedan: 

 

Socialstyrelsen Handbok till SOSFS 2008:14. Informationshantering 

och journalföring; 

 

”Resultatet av genomförda psykologiska tester räknas enligt 

Socialstyrelsens bedömning som väsentliga uppgifter för patientens 

vård och behandling. Det är därför viktigt att resultatet sparas i 

patientjournalen tillsammans med ett psykologutlåtande. Även det 

psykologiska testmaterialet utgör journalhandlingar och måste 

därför sparas.” 

 

JO-beslut 2014-01-31 Dnr. 3056-2011; 

 

”Vidare konstaterar JO att psykologerna är skyldiga att föra 

patientjournal när de gör psykologutlåtandena och att det material 

som används som underlag för riskbedömningarna i utlåtandena är 

journalhandlingar och ska sparas.” 

 

Psykologförbundets rekommendationer, Hantering och förvaring av 

psykologiska test inom hälso- och sjukvården, antagna av 

förbundsstyrelsen 10 april 2013;  

 

”Resultatet av genomförda psykologiska test utgör väsentliga 

uppgifter för patientens vård och behandling och ska sparas i 

patientens journal tillsammans med psykologens utlåtande. 

Detsamma gäller övrigt material i form av till exempel testprotokoll 

om det anses ha betydelse för patientens vård och behandling. Ur 

patientsäkerhetssynpunkt finns det flera skäl till att testprotokollen 

efter genomförd utredning ska sparas. Vid till exempel second 

opinion behövs testprotokollen för att veta vilket underlag 
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psykologens slutsatser vilar på. /…/ Ett annat viktigt skäl till att 

testprotokollen ska sparas är forskningen. Testprotokollen utgör ett 

unikt forskningsmaterial som kan komma till användning i 

framtiden.” 

 

2. Efter avslutad psykologisk utredning ska testmaterialet levereras i 

sin helhet till Regionarkivet. Testmaterial ska skickas till 

Regionarkivet i slutet varje månad och ska följa Regionarkivets 

specifika instruktioner för leverans av denna typ av journalhandling. 

 

3. Vid begäran om utlämnade av levererat testmaterial görs förutom en 

menprövning också en sekretessprövning enligt 17 kap. 4 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Paragrafen fastställer 

att delar av testmaterial kan omfattas av sekretess även i förhållande 

till testpersonen. 

 

 OSL 25 kap. 1 §;  

 

”Sekretess gäller 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. Detsamma gäller i annan 

medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och 

rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför 

kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, 

omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.”  

 

Menprövning görs alltid vid förfrågning om journalutlämnande. 

 

 OSL 17 kap. 4 §;  

 

”Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för 

kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets 

överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om 

uppgiften röjs.” 

Det innebär att delar av testmaterialet kan omfattas av sekretess även 

i förhållande till testpersonen (det man ute i verksamheterna kallar 

instrumentsekretess).  
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 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 

kap. 2 §  

 

”Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det 

följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att 

framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för 

allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller 

bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.” 

 

Övrigt 

 

 Råd om bevarande och gallring för vårdrelaterade handlingar; 

Regionarkivet tar inte emot restjournaler, vilket psykologtester i 

pappersformat är. 

”Journalbilden blir därmed splittrad och det kan vara svårt att 

överblicka var den fullständiga informationen finns. Detta är inte bra 

från patientsäkerhetssynpunkt. Regionarkivet kan i dagsläget inte ta 

emot restjournaler på grund av detta. För att undvika en splittrad 

journal måste man samla informationen på ett ställe. Därför bör man 

antingen skanna in handlingarna eller skriva in informationen till 

den elektroniskt förda journalen.” 

 

Regionarkivet kommer att göra ett undantag från ovanstående 

princip gällande leverans av psykologiskt testmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


