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Hantering av elektroniska underskrifter i Region Skåne 

Bakgrund 

I takt med att informationshanteringen i Region Skåne blir alltmer digital följer önskemål om 
att införa funktioner för elektroniska underskrifter. Vid implementeringen av elektroniska 
underskrifter ska inte bara användarnas behov beaktas utan även krav som ställs utifrån 
nationell och internationell lagstiftning, såsom Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för 

elektroniska transaktioner på den inre marknaden  samt lag (2016:651) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, ska vägas in. Därutöver 
behöver det utredas om elektroniska underskrifter i det enskilda fallet är lämpligt och möjligt 
utifrån bl.a. ett rättssäkerhetsperspektiv, samt om de tekniska förutsättningarna för att validera 
en underskrift lever upp till krav som ställs på att bevara en handling och dess underskrift 
över tid. 

Definitioner 

Definitioner är hämtade från (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 

identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. 

Elektronisk underskrift: uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna 
till andra uppgifter i elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under. 

Avancerad elektronisk  underskrift: en elektronisk underskrift som uppfyller kraven enligt 
artikel 26: 

  Den ska vara unikt knuten till undertecknaren. 

  Undertecknaren ska kunna identifieras genom den. 

  Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska 
underskrifter som undertecknaren med hög grad av tillförlitlighet kan använda 
uteslutande under sin egen kontroll. 

  Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett 
sådant sätt att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas. 

Kvalificerad elektronisk underskrift: en avancerad elektronisk underskrift som skapas med 
hjälp av en kvalificerad anordning för underskriftframställning och som är baserad på ett 
kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter. 

Certifikat för elektroniska underskrifter  är ett elektroniskt intyg som kopplar 
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valideringsuppgifter för en elektronisk underskrift till en fysisk person och bekräftar 
åtminstone namnet eller pseudonymen på den personen. 

Generella aspekter att ta hänsyn till vid införandet av elektroniska 
underskrifter 

 Finns lagstiftning eller motsvarande regelverk som styr hur handlingen ska 
undertecknas? 

 När lagstiftningen ställer krav på egenhändig underskrift ska enheten för juridik 
rådfrågas innan elektronisk underskrift införs. 

 Hur länge behöver underskriftens giltighet verifieras? Ställer verksamheten, 
lagstiftningen eller omständigheterna i övrigt särskilda krav? 

 Hur ska den undertecknade handlingen hanteras? Riskerar underskriften att försvinna 
vid en migrering eller konvertering? Hur länge är eventuellt certifikat för underskriften 
giltigt? 

 Ska handlingen bevaras för framtiden? När och hur ska det arkiveras? 

 All hantering av handlingen som innebär att information kring enelektronisk 
underskrift eller underskriften själv förloras kräver ett särskilt gallringsbeslut fattat av 
Regionarkivarien. 

Elektroniska underskrifter i samband med avtal, journalhandlingar och 
protokoll 

Nedan följer en genomgång av specifika aspekter att ta hänsyn till vad gäller elektroniska 
underskrifter vid hantering av tre handlingstyper som är vanligt förekommande i Region 
Skåne. 

Avtal 

Det förekommer en mängd olika typer av avtal inom Region Skånes verksamheter. 
Regleringen av hanteringen för dessa skiljer sig åt. Definitionen av avtal är enligt Instruktion 

för bevarande och gallring av administrativa handlingar: ”Två eller flera parter enas om en 

överenskommelse som förpliktigar parterna att utföra olika skyldigheter mot varandra.” Ett 

avtal sluts i två led. Först lämnar någon ett anbud sedan svarar motparten med en accept (ett 
godkännande svar) och så uppstår ett avtal. Detta är den s.k. löftesprincipen. Undantaget är 
avtal där det finns tvingande lagstiftning somkräver en annan form för avtalsslutande, s.k. 
formkrav. Då kan parterna inte bestämma över hur de vill ingå sina avtal vilket också kan 
hindra elektroniska underskrifter. 

Juridiska aspekter 

Som nämnts ovan kan det finnas vissa formkrav för att ett avtal ska vara bindande. Med 
formkrav avses krav på att ett avtal ska ha en viss form eller tillkomma på visst sätt för att ha 
en viss rättsverkan. Formkrav kan också föreskriva att en handling ska ha ett visst innehåll. 
Viktiga exempel på formkrav då en underskrift inte kan uppfyllas elektroniskt är avtal om 
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köp/upplåtelse av fastighet, av tomträtt och av bostadsrätt, liksom för de flesta arrendeformer. 
Det förekommer också att lagstiftningen i vissa fall särskilt godtar elektroniska underskrifter 
vilket är fallet för upphandlade avtal. När elektroniska underskrifter används bör krav ställas 
på avancerad elektronisk underskrift; underskrift med BankID eller motsvarande.  

Arkivering 

Region Skånes avtal ska i de flesta fall bevaras, undantag framgår i Instruktion för bevarande 

och gallring av administrativa handlingar. Så länge underskriften kan behöva verifieras bör 
avtalet ligga kvar i ursprungssystemet, eftersom en överföring till ett nytt system medför en 
risk att avtalets äkthet kan ifrågasättas. Man ska vara medveten om att certifikatet för 
underskriften är giltigt endast en kort tidsperiod (ca 2 år). Det kan innebära att vid avtal som 
tecknas på längre tid måste en ny underskrift ske. 

Med hänsyn till arkivlagens krav, där hänsyn ska tas till forskningens, rättskipningens, 
förvaltningens och allmänhetens behov samt det nationella kulturarvet, är det tillräckligt att 
arkivera följande information om signaturen: 

 Namn på de som signerat 

 Datum för signering 

 Information om hur avtalet signerats 

 Koppling till det signerade avtalet 

Informationen ska kunna arkiveras i arkivbeständigt format. Gallringsbeslut krävs innan 
underskrift eller information kring en underskrift tas bort/gallras. 

Journalhandlingar 

Journalhandlingar avser handlingar som i patientdatalagens (2008:355) 1 kap. 3 § definieras 
som en ”[f]ramställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på 
annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller inkommer i 
samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd 
eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder.” 

Signering i samband med journalhandlingar omfattar till exempel när ansvarig vårdpersonal 
genom sin signatur styrker att innehållet i en journalanteckning är korrekt. Signering 
förekommer också när specifika typer av journalhandlingar upprättas eller förmedlas vidare, 
till exempel i samband med förskrivning av läkemedel, när remisser skickas och vid 
samordnad vårdplanering. 

I arbetet som föregått dessa anvisningar har det inte varit möjligt att få en fullständig bild av 
på vilka sätt journalinformation signeras digitalt i Region Skåne. Avancerade eller 
kvalificerade elektroniska underskrifter har dock visat sig mindre vanligt och ofta används 
funktioner inom ett journalsystem för att signera journaler, där behörighetsstyrningen blir en 
viktig faktor för att kontrollera och styrka identiteten på personen som signerat. Sparade 
användarloggar kan i sammanhanget också fylla ett syfte när de kan styrka vem som utfört en 
specifik åtgärd, till exempel vem som signerat en journalanteckning eller ett recept. 
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Juridiska aspekter på signering av en journalhandling 

I 3 kap. 10 § patientdatalagen (2008:355) står att ”[e]n journalanteckning ska, om det inte 
finns något synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften.” Av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) framkommer också att 
”Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för signering av journalanteckningar och för 

bekräftelse av åtgärder som gäller en patients vård och behandling.” (6 kap. 4 §). Varken i 

patientdatalagen eller i Socialstyrelsens föreskrifter omnämns generella krav på kvalitet eller 
form för signering av journalanteckningar eller journalhandlingar. Det finns även möjlighet 
att besluta om undantag för signering enligt 3 kap. 12§ patientdatalagen (2008:355). 

Juridiska aspekter på loggning av användare 

Beträffande endast identifiering av användare framkommer det i Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 

sjukvården (HSLF-FS 2016:40) 4 kap. 9 § att det i dokumentationen av åtkomst (loggar) ska 
framgå vilka åtgärder som vidtagits med patientuppgifter och att användarens och patientens 
identitet ska framgå. I föreskrifternas 3 kap. 15 § står också att åtkomst till patientuppgifter 
ska föregås av stark autentisering i de fall en vårdgivare använder öppna nät för att hantera 
patientuppgifter, vilket i sammanhanget definieras som en autentisering som innebär att 
identiteten kontrolleras på två olika sätt. Krav på stark autentisering återfinns också vid 
identifiering av enskild i de fall enskild ges direktåtkomst till sina patientuppgifter 
(föreskrifternas 4 kap. 11 §). 

Arkivering 

I 3 kap. 17 § patientdatalagen (2008:355) framkommer att ”[e]n journalhandling ska bevaras 

minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen”. Efter beslut av 

Regionstyrelsen (§215 RS 010301 2003) gäller dock totalbevarande av samtliga 
patientjournaler i Region Skåne, med undantag för journaler inom tandvården som fortfarande 
har en gallringsfrist på tio år. Totalbevarandet gäller från 1999 när Region Skåne bildades. 
Åtkomstloggar för hantering av patientuppgifter ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården 

(HSLF-FS 2016:40) 4 kap. 9 § sparas i fem år. Användarloggar omfattas inte av 
Regionstyrelsens beslut om totalbevarande. 

Oavsett vilken funktion som använts för att digitalt signera en journalhandling ska 
information om vem som signerat samt uppgifter om när, hur och vad som signerats bevaras 
för framtiden och kunna arkiveras i ett arkivbeständigt format. 

Om det förekommer användarloggar i ett journalsystem ska dessa levereras tillsammans med 
journalhandlingarna vid en eventuell e-arkivering hos Regionarkivet. I regel gallras sedan fem 
år gamla användarloggar. 

Beträffande avancerade eller kvalificerade elektroniska underskrifter har Regionarkivet i 
dagsläget gjort en generell bedömning att dessa inte med rimliga medel kan levereras till 
Regionarkivets eArkiv i bibehållet skick. Journalhandlingar med sådana underskrifter behöver 
därför kvarhållas i sitt ursprungliga skick och får inte överföras till ett nytt system eller 
levereras till eArkiv om det inte finns gallringsbeslut som tillåter det. 
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Protokoll 

Här avses protokoll från fullmäktige, regionstyrelse, nämnder och motsvarande. 

Juridiska aspekter 

Enligt 5 kap. 69 §, 71 § och 72 § första stycket punkt 9 samt 6 kap. 35 § kommunallagen 
(2017:725) ska protokoll från fullmäktige, regionstyrelsen och övriga nämnder justeras på det 
sätt som fullmäktige bestämt. Att protokoll ska justeras betyder att de ska skrivas under. 

Region Skånes reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder samt fullmäktiges 
arbetsordning ställer idag vissa krav på skriftlighet, exempelvis: 

”Nämnden ska för varje sammanträde utse en ledamot eller tjänstgörande ersättare att jämte 
ordföranden justera nämndens protokoll. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Paragrafen ska i sådana fall redovisas skriftligt innan nämnden 
justerar den.”  

Paragrafen enligt ovan redovisas idag på läsplatta och skriftlighet har därmed inte tolkats som 
att hanteringen behöver ske skriftligt på papper. Något krav på underskriftens kvalitet oavsett 
om det är på papper eller digitalt finns därmed inte. 

Arkivering 

I protokollen redovisas beslut som inte minst har stor betydelse för samhällets utveckling och 
vårt gemensamma kulturarv. Viktigt är att det tydligt framgår vem som signerat, när, hur och 
vad som signerats samt att denna person var behörig att signera protokollet. En databas finns 
över Region Skånes förtroendevalda, där kan personens behörighet att signera kontrolleras. 
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