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1 Inledning 

 

1.1  Prolog 

En problematik som blivit belyst i media under författandet av denna uppsats hösten 

2012 står att finna i en kortare artikelserie i bland annat Uppsala Nya Tidning och 

Läkartidningen.
1
 I månadsskiftet september-oktober 2012 skrevs mycket om Uppsala 

läns landstings nya journalsatsning. Landstinget är nämligen först ut i Sverige med att 

erbjuda patienter möjligheten att läsa sina läkarjournaler på nätet, antingen via dator 

eller till och med på mobiltelefon. Det enda som krävs är en e-legitimation.
2
 

Problematiken består i att det helt plötsligt, för gemene man bokstavligt talat över en 

natt, blivit möjligt att läsa sin egen patientjournal hemifrån på elektronisk väg. Är detta 

genomtänkt på ett juridiskt plan? Har alla angreppsvinklar studerats och möjliga 

rättsliga intressekonflikter funnits med i utarbetandeprocessen av de så kallade e-

journalerna?
3
 

Som författare stötte jag på journalsystem första gången inom vården för många år 

sedan då jag arbetade extra som assistent vid ett forskningsprojekt på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala, och då hade begränsad tillgång till dessa journalsystem genom 

mina medarbetare. Under sommaren 2012 arbetade jag vid landstinget i Uppsala län 

som jurist. Handlingsplanen för att lansera det nya systemet som möjliggjorde läsande 

av den egna patientjournalen via internet, hemifrån, hade då i det närmaste avklarats och 

projektet skulle sjösättas nästföljande månad. Jag har alltså inte varit med i utarbetandet 

av systemet men avser att med denna uppsats granska det under lanseringsfasen som 

funktionellt verktyg för allmänheten och då undersöka vilka juridiska problem som 

systemet skulle kunna vara förenade med. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.unt.se/ - Uppsala först med nätjournaler. 

http://www.lakartidningen.se/ - Uppsala storsatsar på nätjournaler till patienter. 
http://www.unt.se/ - Kritisk till utformning av nätjournaler.  
2
 http://www.lul.se/ - För vårdgivare – Mina vårdkontakter. 

3
 Journaler tillgängliga genom internet kan även kallas e-journaler och uppsatsen igenom kommer 

uttrycket att användas. Jämför till exempel uttrycket med e-handel, e-faktura eller e-mail. 

http://www.unt.se/
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17784
http://www.unt.se/
http://www.lul.se/
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1.2   Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att rättsligt granska ett e-journalprojekt. E-journaler möjliggör 

ett mycket enkelt tillhandahållande av personlig information av känslig natur på 

internet. Tidigare har tillhandahållandet skett i pappersformat, och systemet har då 

genom att vara analogt varit försett med en tröghet som inte dess nya digitala 

motsvarighet nödvändigtvis innehar. Granskningen av projektet behövs då det är ett av 

de första, men inte det faktiskt första digitaliseringsprojektet av typen 

tillgänglighetsgörandeprojekt
4
 som startats inom den offentliga sektorn i Sverige.

5
 Det 

är sannolikt inte det sista heller, för den delen, i och med den nya teknik som internet 

innebär och de möjligheter som med den tekniken medföljer.  

Vid sjösättande av ett projekt som inte i direkt motsvarighet står att finna i samhället 

kan oförutsedda omständigheter lätt uppstå. Det nya projektet kan vara otillräckligt 

rättsligt granskat och utrett, och skulle så vara fallet kan en mängd rättsprocesser uppstå 

om den otillräckliga granskningen visar sig vara sammanlänkad med brister i systemet 

som då kan visa sig vara direkt lagstridigt eller i övrigt skapa juridiskt svåra situationer. 

Är det till exempel förenligt med god vård, och hälso- och sjukvårdslagstiftningen, att 

ge patienterna en mängd lättillgänglig information om dem själva? Eller, för att vända 

på nämnda frågeställning, är det inte patienternas rättighet att kunna ta del av den 

information som finns om dem och är det då inte endast positivt att den finns just 

lättillgänglig? I texten ämnas de frågorna, bland andra, att besvaras. 

Uppsatsen har karaktären av en rättsutredning kring en viss situation snarare än en 

utredning av en specifik fråga. Situationen som granskas rör patientjournaler, och då 

närmare bestämt vilka olika svårigheter som kan uppstå vid ett tillgänglighetsgörande 

via internet av nämnda journaler. Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns 

problem i tillgänglighetsgörandet och diskutera dessa samt i ett avslutande kapitel av de 

lege ferenda-karaktär föra en diskussion och presentera några avslutande reflektioner 

kring hur dessa eventuella problem skulle kunna tacklas. 

 

 

 

                                                           
4
 Med tillgänglighetsgörandeprojekt menas ett projekt vars syfte är att tillgängliggöra något, en viss typ 

av material eller en viss tjänst, på ett nytt eller utökat sätt. 
5
 Ett av de första projekt tillgänglighetsgöranden i digital form med internet som plattform för 

tillgänglighet är projektet som möjliggjorde utlåning av e-böcker från bibliotek. 
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1.3  Avgränsningar 

Att skriva om vård och patientjournaler var tidigt en tanke hos mig i mitt 

uppsatsskrivande. Min avgränsning i uppsatsskrivandet bestod i att avgränsa mig till 

vården som jag tidigare arbetat med och funnit intressant, och då integritetsfrågor, 

säkerhetsfrågor, och andra liknande frågor som uppstår vid ett tillgängliggörandeprojekt 

inom vården, och då specifikt i formen känsliga personuppgifter – närmare bestämt 

patientjournaler. Jag väljer alltså bort att närmare studera andra typer av 

tillgänglighetsprojekt, utan nämner endast ett fåtal sådana som referensramar till 

uppsatsämnet. Jag väljer även bort journalliknande anteckningar som förs av andra 

institut än landstingens vårdanrättningar.
6
 Jag väljer även att endast studera den 

journalföring som är relevant för en patient som inte mottager vård från flera landsting 

utan uppsatsens frågeställning är begränsad till endast ett landsting, och därmed är 

journalföringen och det tillgänglighetsgörande som till denna är kopplad avgränsad till 

endast, i uppsatsens fall, Uppsala läns landsting. Varför jag väljer att studera just 

Uppsala läns landstings tillgänglighetsgörande av journaler på internet är för att det är, 

vid tidpunkten för skrivandet av uppsatsen, det enda landsting i Sverige som 

tillhandahåller ett öppet system för detta. I huvudsak blir då endast nationell lagstiftning 

relevant för uppsatsen, även om dessa lagar i vissa fall bygger på direktiv från den 

europeiska unionen.
7
 I och med detta får vi ett kärnämne, nämligen frågan om vilka 

problem som kan uppstå vid möjlighetsgörande av internetåtkomst av patientjournaler. 

Det kan vid första anblicken tyckas vara ett tämligen smalt eller till och med 

begränsat uppsatsämne, men så är inte fallet. När ämnet studeras närmare finner man att 

många stora och lagtekniskt omfattande lagar berörs så som hälso- och sjukvårdslagen,
8
 

personuppgiftslagen,
9
 patientdatalagen

10
 och patientsäkerhetslagen,

11
 för att nämna 

några. Hur dessa interagerar är komplext och behandlas i uppsatsen. 

Andra tillgänglighetsgörandeprojekt än de av e-journaler kommer inte att studeras 

närmare, och tillgänglighetsgöranden på andra plattformar än internet eller andra 

elektroniska nätverk som är att jämföra med internet är inte aktuella att studera i denna 

                                                           
6
 Exempelvis skulle lärares anteckningar om elevers prestationer kunna ses vara av liknande karaktär 

som journalanteckningar. 
7
 Personuppgiftslagen bygger till exempel på ett direktiv från Europeiska unionen, det så kallade 

dataskyddsdirektivet. 
8
 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

9
 Personuppgiftslagen (1998:204). 

10
 Patientdatalagen (2008:355). 

11
 Patientsäkerhetslagen (2010:659). 
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uppsats.
12

 Tillgänglighetsgöranden av icke känsliga personuppgifter ämnar inte studeras 

mer ingående men kan däremot komma att användas som referens i vissa kapitel. 

 

1.4  Metod och material 

Rättsdogmatisk metod är arbetssättet i uppsatsen.
13

 Det material som studeras i 

uppsatsen är de i den rättsdogmatiska metoden sedvanliga källorna lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin. Dock har även traditionell media arbetats in i uppsatsen, där 

uppsatsämnet debatterats flitigt.
14

 Det finns stora samhälleliga intressen involverat i 

frågor som uppsatsen berör och traditionell media är en bra anslagstavla för detta och en 

barometer som på ett tydligt sätt, dock färgat av ickejuridiska argument och åsikter, 

visar hur diskussionen förs. Debatten som förs i traditionell media förs på en annan 

nivå, där juridiken inte är i centrum, och är på grund av sin ”jordnära”, icke-juridiska 

karaktär ibland svår i sitt sätt att kritisera och problematisera. Problemen förefaller 

belysas mer i skenet av de samhällsekonomiska eller politiska frågor som uppstått. 

Genom tidigare notade tidningsartiklar kan vi utläsa att det finns ett uppenbart 

allmänintresse i frågan. De traditionella media som tas i beaktande är bland annat 

Upsala Nya Tidning och branschtidningen Läkartidningen. Vidare granskas olika 

rättsutredningar på området tillsammans med olika tillgänglighetsprojekt, så som till 

exempel nationell patientöversikt, NPÖ.
15

 

Jag har även haft samtal med Benny Eklund rörande uppsatsen. Benny, som vid 

tillfället var IT-direktör på Landstinget i Uppsala län har hjälpt mig se en sida av de 

eventuella problem som kan uppstå vid tillhandahållande av e-journaler. 

 

1.5  Disposition 

Av uppsatsens titel följer att texten behandlar patientjournalsystem, närmare bestämt 

digitala sådana. Ämnet kommer att bli föremål för en rättslig analys, och uppsatsens 

karaktär är just analyserande snarare än besvarande av en specifik rättsfråga. 

 

                                                           
12

 Andra nätverk som skulle kunna vara jämförbara är till exempel det gamla kopparnätet för telefoni, 
där en stor del av Sveriges hushåll är anslutna. Detta nätverk är dock under utfasning på grund av bland 
annat mobiltelefonins utbredning som den primära kommunikationskällan för telefoni, men kunde och 
kan fortfarande användas för flerpartskommunikation och olika icke personanknutna telefontjänster 
som exempelvis telefonbank. 
13

 Lindblom & Rylander, Att skriva uppsats s. 22 ff. 
14

 Med traditionell media menas dags- och kvällstidningar, TV och radio. 
15

 http://www.inera.se/ - Nyheter, NPÖ. 

http://www.inera.se/
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Vad god vård är, och varför begreppet god vård behöver utredas i uppsatsen utvecklas i 

uppsatsens andra kapitel.. Efter detta andra kapitel, som närmare behandlar 

bakgrundsrätten kring just journaler inom vården och då specifikt digitala sådana, följer 

uppsatsens tredje kapitel där patientens, och även andra för uppsatsen relevanta subjekt 

så som till exempel läkares, rättigheter och åligganden utreds. Sedan utvecklas 

begreppet integritet närmare, och varför det är aktuellt i uppsatsämnet kommer att 

redogöras för i kapitel 4. Efter integritetsfrågan följer naturligt säkerhetsfrågan kring de 

integritetsberörda uppgifterna. Dessa är starkt sammanlänkade men ändå tydligt 

separerbara, vilket gör att de tillägnas varsitt eget exklusivt kapitel.  

En juridisk analys förs genomgående från kapitel 2 till och med kapitel 5, för att 

sedan följas av ett kapitel 6 med karaktären de lege ferenda. Uppsatsens sjätte kapitel 

kommer naturligtvis att ha en rättspolitisk karaktär med många egna åsikter av 

författaren men ska vara så väl avvägt som så är möjligt. Vad är en framtida lösning på 

problematiken och hur tror jag att en sådan ska genomföras? Behövs något ändras på ett 

juridiskt plan eller är det endast en attitydfråga och därmed ett socialt, samhällsbaserat 

problem? Det kanske finns analogier inom andra områden där liknande situationer 

uppstått och lösningar har åstadkommits efter hand – Det, bland annat, är 

diskussionsbasen i kapitel 6. 

  Källförteckningen är vidare uppdelad i kategorierna offentliga tryck, doktrin och 

praxis. Däremot finns en klar särskiljning gentemot det traditionella som jag har valt att 

göra där internetbaserade länkar till traditionell media ändå är indelade under rubriken 

media, och inte under rubriken internetkällor. Det jag har funnit på internet på 

traditionell medias webbplatser har troligtvis publicerats, och därför är webbplatsen 

samt artikelnamn och om så funnits, även författarnamn, med i källförteckningen. Under 

internetkällor har jag valt att sortera in specifika webbplatser snarare än artiklar, så som 

myndigheters webbplatser och då vissa delar, så kallade flikar eller sektioner av dessa 

webbplatser. 

  



 

10 
 

2  God vård  

2.1   Inledning 

God vård är ett relativt begrepp. Du som läsare av denna uppsats har förmodligen en 

viss uppfattning – en relativ uppfattning - om vad god vård är, och ditt hälsotillstånd 

kan reflekteras av huruvida du anser att du får tillgång till nämnda goda vård. Får du 

inte tillgång till det du tror är den vård du har rätt till så kommer du kanske att må sämre 

än om du med samma vård trott dig blivit behandlad på bästa tänkbara vis.
16

 God vård 

är dock även ett mycket konkret begrepp då det är definierbart utifrån de krav som 

lagstiftaren ställer på landstingen i bland annat 2 kap. 1 § HSL
17

 Den juridiska 

definitionen ska utvecklas i uppsatsens kapitel 2.2. Här finns alltså en tydlig dualism i 

begreppet vilket är något som jag kommer att återkomma till uppsatsen igenom - 

konkretiseringen av det relativa begreppet god vård. 

Som många andra relativa begrepp beror även betydelsen av vad god vård faktiskt är 

av många faktorer. I detta uppsatsens andra kapitel diskuteras bland annat vilka andra 

faktorer det kan röra sig om, samt hur dessa kan påverka begreppet god vård. Ämnet 

god hälsa och dess koppling till god vård ska även utredas. 

Är god vård ett begrepp som bedöms olika eller till och med regleras olika för 

offentlig respektive privat aktör på marknaden och kan detta spela roll för 

uppsatsämnet? 

 

2.2  Vad ska vårdgivarens mål vara enligt HSL, och hur påverkar det 

e-journaler? 

2.2.1 Privata och offentliga vårdgivare 

Vårdgivaren, som kan vara en privat eller en offentlig aktör på vårdmarknaden, är i 

flertalet fall, förutom rörande vissa egenfinansierade privatvårdgivare, i grund och 

botten skattefinansierade och därmed en del av den offentliga statliga sektorn.
18

 Via 

indirekt demokrati och landstingsval väljer vi som medborgare hur vi vill att politiken 

kring vården ska förvaltas på regional nivå via landstingsstyrning och på nationell nivå 

                                                           
16

 Detta resonemang utvecklas vidare ibland annat uppsatsens kapitel 4.5 - Informationsflöde och 
kroniska sjukdomstillstånd. 
17

 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kommer även att benämnas HSL i uppsatsen. 
18

 Även den privata vårdgivaren kan vara skattefinansierad genom så kallad outsourcing av vård, där 
landstingen låter en privat aktör driva vård och betalar aktören för vården med skattemedel. 
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via lagstiftning.
19

 Om vårdgivaren är en statlig aktör följer det sig naturligt att målen 

regleras statligt, men så är även fallet med en privat aktör som fullföljer genom 

outsourcing avtalad vårduppgift. Av 3 kap. 16 § KL
20

 följer att om vissa förutsättningar 

är uppfyllda så får kommunen överlåta verksamhet till andra privaträttsliga subjekt. 

Vidare finns i 6 kap. 7 § KL bestämmelser som stadgar att kommunen är skyldig att se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som i övrigt gäller i verksamheten.
21

 Utöver 

förutsättningarna för överlåtelse, samt bestämmelser kring tillsyn finns även uttryckliga 

insynsmöjligheter för verksamheten att finna i lagens 3 kap. 19 §.
22

 Den privata aktören 

är vidare bunden av samma reglering kring vad som är god vård som sin offentliga like. 

Även om den privata vårdgivaren arbetar med samma definition av god vård i sin 

verksamhet genom regleringen har man friare tyglar i sitt arbete för att nå dit. Vidare 

har den privata vårdgivaren sannolikt samma krav från lagstiftaren rörande 

säkerhetsfrågor och dylikt som de offentliga aktörerna på journalhållning, om denne 

väljer att använda system som är nåbara via internet.
23

 

 

2.2.2 Regleringen av god vård  

I 2 § HSL finner vi det övergripande målet för vården. Denna paragraf är av 

portalkaraktär och rör inte några detaljfrågor utan snarare den absoluta motsatsen. Precis 

som en typisk portalparagraf berör den endast målet för hälso- och sjukvården, vilket är 

att tillhandahålla invånarna en tjänst. Här stadgas att hälso- och sjukvården skall 

tillhandahålla god vård - Men vad är då det egentligen? I paragrafen stadgas att 

skyldigheten som åläggs hälso- och sjukvården är att arbeta för att uppnå en god hälsa 

hos vårdtagaren, med vilket menas patienten.
24

 

I den nämnda lagtexten stadgas att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen, som ska ges enligt en viss 

                                                           
19

 Se regeringsformen 1 kap 1 §, 8 kap 1 §, 12 kap 4 § samt 14 kap 1-2 §§. Demokratin är indirekt då vi 
väljer vilka som ska göra val åt oss istället för att göra valen själva genom val i alla frågor på 
kommunnivå. Landstingen är även benämnda landstingskommuner och i grundlagen står nämnda 
rättsubjekt, landstingskommunerna, benämnda som endast kommuner.  
20

 Kommunallagen (1991:900). 
21

 Ann-Charlotte Landelius, Vård och omsorg i offentlig eller privat regi, s. 24. 
22

 Nu är möjligheterna till insyn i entreprenadverksamhet i realiteten liten enligt Ann-Charlotte 
Landelius, s. 27. Detta till mångt och mycket beroende av hur entrepenadavtalen kan vara utformade. 
23

 Se till exempelvis Uppsala läns landstings reglering av frågan för externa vårdgivare, 
http://www.lul.se/ - För vårdgivare – mina vårdkontakter. 
24

 Lena Rönnberg, Hälso- och sjukvårdsrätt, s. 73 f. 

http://www.lul.se/
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företrädesordning och med respekt för den enskilda människans värdighet.
25

 

Företrädesordningen är att den som har det största behovet av vården ska ges företräde 

till denna. Detta är en lagparagraf som stadgar att sjukvården ska ha ett övergripande 

mål att sträva efter, men även att den hela tiden skall efterleva detta mål. Målet skulle 

alltså kunna beskrivas som dynamiskt och kan ändras beroende på i vilken situation det 

blir aktuellt att granska huruvida målet uppnås.
26

 Kanske kan det tekniska läget även 

vara en sådan variabel? Jag kommer i uppsatsen att undersöka om så är fallet då en 

teknisk variabel som ändras över tid, exempelvis utvecklingsgraden av internet och 

minskningen av komplexitet i utbyggandet av databassystem, i så fall skulle kunna 

förändra synen på vad god vård är i takt med just förändring av nämnda variabel.
27

 

Även förarbeten ger stöd för denna författarens åsikt, att kunskapstörsten eller 

informationsutbudet ökar kraven på vården.
28

 

Mer detaljerade krav på vården finner vi i 2 a § HSL som beskriver de olika 

rekvisiten som anses förenade med god vård. Här stadgas att hälso- och sjukvården 

skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård, vilka ytterligare specificeras 

under punkterna 1-5 i nämnda paragraf 2 a. Vad som i lagrummet är aktuellt för i 

uppsatsämnet granskade e-journalsystem, är att vården särskilt skall följande. 

 

1. Tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. 

2. Vara lätt tillgänglig. 

3. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

4. Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

5. Tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 
29

 

 

Påföljande paragraf i hälso- och sjukvårdslagen är 2 b § som stadgar att patienten ska 

ges individuellt anpassad information. Denna information består av punkt 1-3, där 

endast punkt 1, nämligen patientens hälsotillstånd, är ett i lagrummet för uppsatsen 

relevant rekvisit. Ytterligare aktuellt lagrum i hälso- och sjukvårdslagen är 2 c § som 

                                                           
25

 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 2 § st. 1 - 2 
26

 Se exempelvis kommentaren till lagtexten i prop. 1981/82:97 s. 26, där det föredragande statsrådet 
tar som exempel det ekonomiska läget som en variabel för hur god vård kan ändras. Se även Johnsson & 
Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer, s. 39 ff. 
27

 Jag ämnar inte på ett praktiskt plan undersöka detta, utan detta utförs genom löpande rättslig analys. 
28

 Prop. 1981/82:97 s.26 f 
29

  Man kan fundera på om lagstiftaren inte borde ha valt att skriva ihop uttrycket till det tydligare 
lättillgänglig. Författarens anmärkning. Listan är för övrigt inte ett direkt citat av lagen utan vad lagen 
uttrycker sammanställt av författaren. 
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stadgar att där det är lämpligt skall den som vänder sig till hälso- och sjukvården ges 

upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Detta lagrum kommer 

att diskuteras ytterligare under uppsatsens kapitel 4.5 som behandlar hur känsliga 

personuppgifter eventuellt skulle kunna förändra patienten till det bättre.  

För att återkomma till berörda 2 a §, punkt 1, som stadgar att hälso- och sjukvården 

skall bedrivas så att den särskilt tillgodoser patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen. Lagrummet ger tydligt uttryck för ett av lagstiftaren uttalat syfte, 

nämligen att tillgodose patientens trygghetsbehov – det sägs uttryckligen i lagtexten. I 

förarbetena till punkt 1 samt punkt 2 som säger att vården skall vara lätt tillgänglig 

finns ytterligare bakgrund till hur det i förarbeten resonerades vid utarbetandet av lagen. 

Följande citat belyser bakgrunden till lagtexten i en klassisk relation av orsak och 

verkan. Citaten från förarbetena är alltså av lagstiftaren utpekade orsak och behov, som 

leder till lagtexten - verkan och resultatet av en från lagstiftarens sida strävan av att 

reglera ett utpekat samhälleligt behov. 

 

”Människor har högt ställda förväntningar på vården. Den 

allmänna utbildningsnivån och en alltmer omfattande 

samhällsinformation ger en god kunskapsgrund.” 
30

 

 

Precis som det här i förarbetena påpekas så finns det en utbildningsnivå i dagens 

samhälle som ökar. Lägstanivån för utbildning är i dagsläget nästan alltid 

gymnasieutbildning, och medborgaren i allmänhet vet allt mer om sin vardag, det 

omgivande samhället och om sig själv. Med detta följer en ökad insikt om sin hälsa, vad 

olika medicinska termer betyder och följden av detta blir naturligtvis, enligt lagstiftaren, 

att medborgaren vill ha mer.  

 

”För att patienterna skall bli mer delaktiga i beslut som rör den 

egna vården och behandlingen måste kunskap och information 

om tillgängligheten i vården, om köer och väntetider hos olika 

vårdgivare, om vårdprogram och vårdinnehåll för olika 

                                                           
30

 Prop. 1996/97:60 s. 6. 
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diagnoser utvecklas och bli åtkomliga för en bredare 

allmänhet.” 
31

 

 

Ovan citerat stycke från förarbetena till HSL statuerar mer detaljerat vilken typ av 

delaktighet det rör sig om. Det rör sig om tillgänglighet, vårdinnehåll, behandling. 

Kunskap och information, allt detta måste bli lättare åtkomligt för, som det här i 

förarbetena uttrycks, en bredare allmänhet. 

 

”En högre grad av patientinflytande kommer att påverka hälso- 

och sjukvårdspersonalens och sjukvårdsorganisationens 

arbetsformer. Patienterna kommer att vilja ha information och 

ha synpunkter på vårdens innehåll och utövande.” 
32

 

 

Här kan man utläsa att framtiden inom vård, sedd 1996, är att patienterna kräver allt 

större insyn i den av staten erbjudna vården.
33

 Vidare kan man se att lagstiftaren anser 

att patienten bör bli mer delaktig i beslut som rör den egna vården, åtminstone på en 

nivå av egen information om nämnda vård. Att detta skulle ske genom bland annat 

tillhandahållande av e-journaler kunde Margot Wallström och de som utarbetade 

propositionen antagligen inte veta, men det faller väl in under lagstiftarens intentioner.
34

 

Det finns ingenting som talar för att patienternas krav och utvecklingen kring dessa har 

ändrats sedan 1996, utan troligen fortsätter dessa krav att utvecklas till att vården 

tydligare ska tillhandahålla en tjänst som är någorlunda i fas med samhällssituationen.
35

 

Att information om tillgängligheten i vården samt vårdinnehåll för olika diagnoser 

ska utvecklas och bli åtkomliga för en bredare allmänhet, som citeras ovan ur 

proposition 1996/97:60, är inte oförenligt med att skapa ett e-journalsystem. Snarare är 

ett e-journalsystem troligen vad lagstiftaren inte hade kunnat se som ett realistiskt 

alternativ men gärna föreställt sig.
36

 Man skulle kunna tala om en teknisk antecipering – 

                                                           
31

 Prop. 1996/97:60 s. 6. 
32

 A.prop. s. 6 
33

 Åtminstone är detta uppenbarligen lagstiftarens syn på nämnda krav eller behov. 
34

 Jämför tidigare resonemang om den tekniska anteciperingen och läs detta i kontext till citerade 
stycken från A.prop. s. 6. 
35

 Jämför i kapitel 2.3 förda diskussion om fas och ofas i samhällsutvecklingen av lagen. 
36

 Få kunde nog veta 1996 att utvecklingen kring internet och datorer skulle leda utvecklingen dit vi 
kommit i dagsläget. 



 

15 
 

och en sådan som i detta fall inte troligen är realistisk att gissa förelåg vid tillfället för 

lagstiftarens förarbetesuttalanden. 

Punkt 3 i 2 a § HSL stadgar att hälso- och sjukvården skall bedrivas med respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. Det är av fri vilja som patienten skulle 

kunna tänkas använda sig av ett e-journalsystem. Den fria viljan är kopplad till en stor 

personlig integritet, och även om uttrycken inte är till varandra fixerade så finns en stark 

koppling dem emellan. Nästföljande punkt i nämnda 2 a § är punkt 4, som stadgar att 

hälso- och sjukvåren särskilt skall främja goda kontakter mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Denna punkt är inte direkt applicerbar på e-journalfrågan. Det 

rör sig som tydligt sägs i lagrummet om kontakt med personalen och inte med 

sjukvården, och denna kontakt skulle kunna förändras genom att patienten lättare får 

tillgång till sin journal. Att den däremot genom det kunna förändras till det sämre har 

jag svårt att se. Vill patienten kontakta personalen så gör ett e-journalsystem det varken 

lättare eller mer besvärligt.  

Sista punkten i 2 a § HSL är punkt 5 som stadgar att hälso- och sjukvården särskilt 

skall tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Kontinuiteten blir 

avsevärt större om patienten med mindre möda kan läsa sin journal och därmed följa sin 

behandling. Huruvida nämnda kontinuitet leder till bättre eller sämre hälsa hos patienten 

är inte ett ämne aktuellt för detta stycke – men för den delens skull inte utan betydelse 

för uppsatsämnet - utan kommer vidare att behandlas bland annat i uppsatsens kapitel 

4.6 som berör kontinuitet i informationsflödet och kroniska sjukdomar. Säkerheten 

inom vården ska vidare särskilt tillgodoses av hälso- och sjukvården enligt 2 a § punkt 

5. Detta säkerhetsarbete måste gå hand i hand med utarbetandet av ett e-journalsystem 

för att detta ska vara juridiskt korrekt.  

Det finns med det utrett ingenting i hälso- och sjukvårdslagens 2 a § som står 

uppenbart stick i stäv med ett e-journalsystem. Finns det några hinder i 2 b § som skulle 

kunna göra ett e-journalsystem tvivelaktigt gångbart? Som tidigare nämnts finns endast 

en för uppsatsen relevant punkt i hälso- och sjukvårdslagens 2 b §, och det är att 

patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd enligt punkt 1. 

Punkten syftar huvudsakligen till att, som det uttrycks i förarbetena till lagen, inskärpa 

kravet på att kommunikation och information bör lämnas i former som stärker 

patientens möjligheter till delaktighet och självbestämmande.
37

 Uttalandet från 

                                                           
37

 Prop. 1998/99:4 s. 24. 
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lagstiftarens sida i förarbetena är väl kompatibelt med i uppsatsen studerade e-

journalsystem då dessa onekligen åtminstone skapar en envägskommunikation, 

nämligen den mellan patienten och e-journalsystemet där e-journalsystemet då får 

symbolisera hälso- och sjukvårdssidan. Att det skulle stärka patientens möjlighet till 

delaktighet är svårt att argumentera emot, då patienten odiskutabelt får en större 

möjlighet till just delaktighet om denne med mindre möda kan läsa om sin egen vård i 

ett e-journalsystem. Delaktigheten skulle givetvis bli ensidig, men den skulle öka 

patientens möjlighet till förståelse för den enskilda vården och därmed ge patienten 

”kött på benen” i en diskussion med läkaren om exempelvis alternativa behandlingar. 

  Kan vårdgivarens mål uppställda i 2 a § HSL rubbas eller förändras över tid?
38

 Att 

använda uttrycket rubbas gör att ett negativt laddat ord direkt associeras med 

förändringen, och att tala om att målet kan förändras eller påverkas är ett mer 

rättvisande uttryck för vad som kan ske. Varför förändring över tid är relevant för 

uppsatsen är för att de propositioner och av staten föredragna utredningar som har lett 

till den lagstiftning som finns på området kan vara otidsenliga och förlegade. Kanske 

har nya fenomen uppstått som lagstiftaren omöjligen kunde ha förutspått eller tagit 

hänsyn till vid författandet av lagtexten eller de till den knutna förarbetena.
39

 Det 

handlar om en eventuell förändring över tid från dåtid, till nutid och sedan vidare till 

framtid.
40

 Vad förändringen skulle kunna bli är för tidigt att säga i denna första del av 

uppsatsen men eventuellt rör det sig om ett ökat behov av informationsflöde till den 

enskilde patienten, och det skulle lätt kunna stillas av ett e-journalsystem. Även 

befolkningens ökade krav på tillgänglighet och att olika samhällsliga system ska ligga i 

teknisk framkant utvecklingsmässigt är en förändring vi kan skönja. Det finns även 

andra faktorer som talar emot att någon förändring skulle ske och dessa kommer att 

behandlas i uppsatsens sista kapitel. 

 

2.3 God vård och dess kopplingar till god hälsa – Hälsans presens 

Definitionen av god vård bör i sin natur vara tätt sammankopplad med god hälsa. Utan 

god vård är det nämligen bara en tidsfråga innan ohälsa uppkommer, och genom god 

vård kan god hälsa bättre bibehållas. Definitionen av god hälsa är gjord av 

                                                           
38

 HSL, förtydligande. 
39

 Jämför den tidigare notade tekniska anteciperingen som bland annat berörs i citerade stycken från 
Prop. 1996/97:60 s. 6. 
40

 Någon förändring behöver alltså inte finnas, men jag ska undersöka om en sådan finns och i så fall hur 
den skulle kunna se ut och vad den skulle kunna bestå av. 
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Världshälsoorganisationen
41

 och är enligt organisationen ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller 

svaghet.
42

 Denna definition av något utopiskt
43

 slag från 1946 kom att utvecklas under 

1986 till att röra för individen följande förehavanden – ”[…] identifiera sina strävanden 

och bli medveten om dem, tillfredställa sina behov och förändra eller bemästra 

miljön.”
44

 Vad innebär då detta rent konkret, och vad har det för betydelse för de i syftet 

ställda frågorna som behandlas i uppsatsen? Rent konkret betyder det att människan, 

patienten, ska veta om vad god hälsa faktiskt innebär. Det finns alltså ett insiktskrav i 

denna hälsodefinition av WHO. Detta insiktskrav vill jag hävda är starkt sammanknutet 

med det samhällsliga klimatet, den sociala och närvarande definitionen – hälsans 

presens. Uttrycket hälsans presens kommer att återkomma främst i det avslutande 

kapitlet av de lege ferenda-karaktär, kapitel 6 och där utvecklas och analyseras, men i 

stort menar jag följande. Vad god hälsa definieras som, är alltså tidsbundet till vilken tid 

vi lever i och vad som anses kunna utgöra krav en medborgare i nämnda presens kan 

ställa på samhället. Kraven är av individen ställda på vården som rör dennes hälsa. Om 

individen ställer kravet att god vård i sitt yttersta även handlar om lättillgänglig 

information (och inte bara tillgång till bra plåster och tabletter) så är det endast en 

spegling av ett krav på vad god hälsa är enligt definitionerna från WHO som utretts 

ovan. Men, är det ett rimligt krav från individen? 

I  samhället ställs krav från medborgarna som när de först uppkommer kan ses som 

orealistiska och till och med rent ut sagt konstiga. Det kan vara en reaktion på ett 

medialt fenomen eller teknisk utveckling. Det kan tyckas orimligt att samhället ska 

tillhandahålla tjänster som är i absolut fas med den tekniska frammarschen och det 

samhällsliga klimatet. Sådana krav skulle vara direkt orealistiska och omöjliga, inte 

minst med tanke på lagstiftningsprocessen och det tidsspann en lagändring och en ny 

reglering faktiskt innebär. Däremot skulle det vara olämpligt om samhället och dess 

institutioner de facto skulle hamna i regelrätt ofas med tidigare diskuterade samhällsliga 

värderingar eller tekniska utveckling. Det finns exempel på lagstiftning som med tiden 

blivit ordentligt förlegad, så som till exempel lag om bi,
45

 huru svin må i ollonskog 

                                                           
41

 Världshälsoorganisationen, eller WHO som den förkortas i uppsatsen. 
42

 http://www.who.int/ - WHO constitution. 
43

 Med fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande pekar Världshälsoorganisationen på en 
utopi som mål för vad god hälsa är. Detta kan ifrågasättas som något orealistiskt, förf. kommentar. 
44

 Johnsson & Sahlin s. 40. 
45

 Kap. 21, Byggningabalken (1736:0123 1). 

http://www.who.int/
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släppas,
46

 och andra lagregler knutna till den numera närapå trehundraåriga 

byggningabalken.
47

 Med det sagt är inte lagarna ifråga omoderna, då tolkningen av 

dessa med åren fyllts ut av domstol och myndigheters prejudikat och praxis. 

Lagstiftning och reglering kring god vård och god hälsa kanske inte nödvändigtvis 

måste ligga i direkt fas med teknisk och social samhällsutveckling, men den bör inte 

ligga i regelrätt ofas med nämnda utveckling. Om sjukvården hamnar i sådan ofas 

erbjuder den inte god vård. Att god hälsa då ändå skulle kunna uppnås hos medborgarna 

är självklart möjligt. Däremot är kopplingen mellan god vård och god hälsa så stark att 

en ofas som tidigare diskuterats troligen skulle få resultat för patientens hälsa och 

därmed skulle inte världshälsoorganisationens definition på god hälsa och kraven på 

god vård i HSL uppnås. 

  

                                                           
46

 Byggningabalken (1736:0123 1), kap. 12. 
47

 Dessa av mig kallade lagregler om bi och svin är egentligen kapitel i byggningabalken och inte egna 
lagar. Detta skall förtydligas, då de ibland kallas just ”Lag om bi” eller ”Huru svin […]”, som om de vore 
just egna lagar. 
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3  Rättigheter och åligganden knutna till patienten 

och andra för uppsatsen relevanta subjekt inom 

vården  

3.1  Inledning 

I detta uppsatsens tredje kapitel ska för uppsatsen relevanta rättigheter och det jag väljer 

att benämna åligganden diskuteras.
48

 De kan antingen vara relevanta för patienten och 

därmed direkt anknutna till hälso- och sjukvårdslagstiftning rörande e-journaler, eller 

röra andra för uppsatsen relevanta subjekt inom vården så som exempelvis läkare och 

vårdpersonal. Självfallet också läkare och vårdpersonal skyldigheter och åligganden 

som blir aktuella att studera och analysera i uppsatsen. Läkaryrket är exempelvis 

traditionellt förknippat med en stor portion integritet och yrkesmässig stolthet, och vissa 

fraktioner inom läkarkåren har starka åsikter rörande hur vissa kring e-journaler 

förenade frågor och företeelser bör hanteras.
49

 Dessa frågor och andra kommer att tas 

upp, analyseras, och om möjligt besvaras i kapitel tre, som nu följer. 

 

3.2  Patientens ”rätt” … 

Patienten har en rättighetskatalog som existerar mycket på grund av vårdens speciella 

natur som av staten erbjuden tjänst med utmärkande fysiska inslag riktade mot den egna 

kroppen. Det är en tjänst, eller en statlig skyldighet som har karaktären att den är 

mycket svår – eller kanske snarare ovanlig - att för patienten ej mottaga då den 

erbjuds.
50

 Det finns inte alltid andra alternativ för den vanliga patienten än att vända sig 

till det offentliga för vård. Att inte vilja mottaga vård eller över huvud taget bli 

behandlad tillhör med ganska hög sannolikhet inte vanligheterna utan är snarare att 

betrakta som en ytterlighet av extrema mått, och alla medborgare har inte finansiella 

möjligheter att vända sig till fullständigt privata alternativ. Det har att göra med den 

offentliga vårdens skattefinansierade karaktär och de kostnadslättnader som ett besök är 

                                                           
48

 Åligganden är ett ord som är mindre värdeladdat än exempelvis skyldigheter i sammanhanget. Även 
åligganden är sammankopplat med en viss tvångskaraktär, men tvånget är inte lika starkt som om man 
skulle tala om en skyldighet. 
49

 Se exempelvis Anna Rask-Andersens uttalanden som företrädare för läkarföreningen UAL i 
http://www.lakartidningen.se/ - Läkarförening begär granskning av journalåtkomst på Internet. 
50

 Det är dock frivilligt att mottaga vård, se Lars-Åke Johnsson, Patientens rättigheter, s. 48. 

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/18510/LKT1232s1396.pdf
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sammankopplade med jämfört med motsvarande besök hos ett privat alternativ.
51

 Om vi 

förutsätter att patienten inte kan, eller åtminstone i det absoluta flertalet fall inte väljer 

att neka sig själv vård, vad består då ovan nämnda rättighetskatalog i som denna kan 

göra gällande mot den offentliga vårdgivaren?   

Att tacka nej till vård är självklart en valmöjlighet och något som rent faktiskt går att 

göra, men det får anses som ytterst ovanligt och oftast förenat med svår sjukdom och till 

exempel upphörande av medicinering vid livets slutskede eller dyl. Det inträffar dock 

att patienter väljer att inte använda sig av behandling av närmast rutinartad karaktär. 

(Exempelvis dog musikern och kulturikonen Bob Marley av blodförgiftning efter att ha 

nekat sig själv antibiotikabehandling mot ett inflammerat nageltrång.)
52

  

Patientens rättigheter finns inte tydligt kodifierade. De rättigheter som finns och som 

ovan poängterats vara kopplade till vårdens speciella natur framgår endast indirekt av 

de skyldigheter och ålägganden som vårdgivaren. Vårdgivaren är i uppsatsens fall berört 

landsting som är bundna av bestämmelser som tidigare analyserats i uppsatsen och som 

bland annat består av hälso- och sjukvårdslagens 2 – 2 a §§, som behandlar vad god 

vård är.
53

 Ett kodifierande av patientens rättigheter är under utarbetande genom den 

kommande patientlagen, om det blir verklighet och en ny lag stiftas, en lag som än så 

länge endast består av en offentlig utredning.
54

 

Patienten har begränsade möjligheter att klaga på vården. Detta görs delvis genom så 

kallade Lex Maria-anmälningar, något som vårdgivaren gör gällande gentemot sig själv, 

eller på andra sätt som åligger patienten själv. Dessa är exempelvis att anmäla 

vårdgivaren till Socialstyrelsen enligt bestämmelserna om detta i 7 kap 10 § 

patientsäkerhetslagen. Vid extraordinära händelser i form av rättsövertramp från 

vårdgivaren som institut och juridisk person kan patienten även med framgång vända 

sig till de överstatliga tillsynsorganen JO eller JK för att få sin sak prövad.
55

 En 

ytterligare möjlighet som återstår är för patienten att vända sig till polis eller åklagare 

om ett brott kan anses blivit begånget.
56

 

                                                           
51

 Med denna argumentation följer ett ställningstagande att med fullständigt privat vård menas vård 
som inte på något sätt är subventionerad av staten, och om så ändå är fallet endast är subventionerad 
på vårdgivarnivå och inte på patientens nivå – utan denne får alltså betala den fulla notan för t.ex. en 
operation, utan någon ”rabatt” täckt av skattemedel. 
52

 Se även not 99 i Johnsson, Patientens rättigheter, sid. 48 för ytterligare ett målande exempel. 
53

 Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, s. 380. 
54

 SOU 2013:2 
55

 Axelsson, s. 381. 
56

 A a s. 381  
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Patientens rättighetskatalog är med ovan genomgångna rättigheter inte fullständigt 

uttömd, utan dessa är endast de direkta rättigheterna. Det har i uppsatsen analyserats  

exempelvis huruvida lagstiftaren måste ta hänsyn till rådande samhällsklimat och 

teknisk utveckling eller ej, och liknande frågor. Ett hänsynstagande som sådant skulle 

kunna vara att se som en rättighet ställd patienten om man kommer fram till att 

lagstiftaren bör ta hänsyn till det enligt det jag i uppsatsen benämner hälsans presens.  

 

3.3 … och det allmännas skyldighet  

I hälso- och sjukvårdslagen finner vi i 3 § landstingens ansvar.
57

 Varje landsting skall 

enligt denna bestämmelse erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta 

inom landstinget. Vad denna goda vård består i utvecklas inte vidare utan är av samma 

karaktär som 2 § samt 2 a §, som analyserats ovan. Landstinget är enligt vad som följer 

av bland annat 2 b § p. 1 och 2 a § p. 4-5 HDL samt 3 kap. patientdatalagen skyldiga att 

föra patientjournal. Vilken form denna ska vara i nämns inte uttryckligen i lagen utan 

endast att den ska kunna bevaras i minst 10 år, vilket medföljer att den då naturligen bör 

vara i skriftlig eller digital form. Detta utläses av 3 kap. 17 § patientdatalagen. Av 

lagens 1 kap 3 § följer att en journalhandling även kan vara en upptagning på band eller 

en bild. Den kan vara av en form som endast kan uppfattas med tekniskt hjälpmedel. 

Vad är då syftet med nämnda journalhållning? 

I en skrivelse gör Socialstyrelsen gällande att syftet bland annat är intern 

kommunikation, mellan personer med samma befattning.
58

 Kommunikationen skulle 

exempelvis kunna bestå i samtal mellan behandlande läkare och specialist. Det finns 

även ett annat syfte och det är att journalanteckningar förs för patienternas skull. I 

socialstyrelsens förordning nämns det uttryckligen och förklaras med att för 

patienternas bästa ska patienten kunna ta del av sin journalföring.
59

 Syftet stämmer väl 

överens med målet för vårdgivaren som diskuteras under kapitel 2.2 och det är alltså av 

även av informationssyfte, och därmed inte endast av kommunikationssyfte, som 

journalföring görs. Den nya patientdatalagen är också ett bra bevis på detta och här 

nämns att vårdgivaren kan erbjuda patienten möjlighet att läsa sin journal.
60

 Att det kan 

göras via internet kan implicit utläsas av patientdatalagens 1 kap 3 § samt 5 kap 1-6 om 
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som även medger direktåtkomst samt utlämnande på medium för automatiserad 

behandling.
61

 Det stadgas dock inte uttalat att vårdgivaren måste erbjuda detta eller ens 

bör göra det utan endast att det är förenligt med lagen om så skulle göras. Det finns 

alltså inget krav på vårdgivaren – ändå har vissa landsting alltså valt att genomföra så 

kallade e-journalprojekt.
62

  

 

3.4  Att skriva på ”medicinska” 

Att ett av syftena med journalanteckningarna är intern kommunikation mellan läkare 

eller annan sjukhuspersonal är logiskt – det är självklart därför systemet finns. Hur 

kommunikationen utförs är däremot föremål för debatt och då är språkfrågan i fokus. 

Debatten har uppstått då språkfrågan blir aktuell vid utlämnande av patientjournaler. 

Med det nu aktuella e-journalsystemet kommer patienter mycket enklare och snabbare 

åt sin journal, och med det följer naturligt att allt fler patienter kommer att läsa och stöta 

på s.k. medicinska, alltså av läkare och vårdpersonal i journaler fört språk med 

återkommande medicinska facktermer som bland annat uttrycks på latin.
63

 

Språket måste enligt framför allt läkarkåren och dess intresseorganisationer föras på 

en hög medicinsk nivå, och då blir delar oundvikligen uttryckta genom latinska 

termer.
64

 Att gemene man inte varken talar eller skriver latin är ett faktum. Att man 

däremot inte skulle kunna förstå vissa enstaka ord skrivna på latin som återfinns i ens 

journalanteckningar är kanske en sanning med modifikation. Det är inte nödvändigtvis 

förenat med en alltför stor börda att som patient söka upp vad vissa latinska termer 

betyder. Uttrycket ”Google is your best friend” som används återkommande i sociala 

medier är passande här.
65

 En sökmotor på internet är allt som behövs för att med lätthet 

förstå vad de olika facktermerna betyder.  

  Vad många läkare menar är att språkfrågan kommer göra att de tvingas, mer eller 

mindre indirekt, att uttrycka sig på ett flackare och mer alldagligt språk. Är det 

verkligen det enda alternativet? Den vårdpersonal som för patientjournal kan självklart 

välja att fortsätta som tidigare istället för att ändra sig för att göra journalanteckningarna 
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mer förståeliga i takt med att dessa blir tillgängliga i en mycket större utsträckning än 

tidigare – det vill säga att skriva på ”medicinska”. Att göra så medför givetvis att en 

patient som vill förstå sina journalanteckningar måste söka upp betydelsen av vissa ord. 

Det är dock inte att anse som en omöjlig börda att bära för patienten ifråga eller för den 

delen förenat med en orimligt stor arbetsansträngning att göra det, i enlighet med i 

föregående stycke förd argumentation kring sökmotorer.  

Det medicinska fackspråket kan se olika ut och vara till olika grad fyllt med latinska 

och andra för gemene man svårförståeliga begrepp. För att ta ett exempel har jag valt 

nedanstående. En bild i en journal kan beskrivas på följande sätt med för en lekman 

mycket svårbegripliga begrepp.
66

 

 

Figur 5. Histologi av nevus i Figur 3 (D) visar dysplasi av 

sammansatt typ. I basala epidermis ses tydligt avvikande, 

lentiginös och junction-melanocytproliferation med lätt atypiska 

celler. Tydlig hyperpigmentering. (Hematoxylin–eosinfärgning.) 

 

Det är inte helt enkelt att förstå att ovan citerade text, som inte är från en journal utan 

från en medicinvetenskaplig rapport, beskriver en liten brunsvart leverfläck.
67

 Men för 

den patient som verkligen vill så är det fullt möjligt att ta reda på vad de olika termerna 

betyder och det bör inte som tidigare sagts vara förenat med en orimlig arbetsbörda. Det 

ligger dessutom endast i patientens intresse i och med att det är denne som valt at gå 

vidare med det kryptiska meddelandet och dechiffrera det. Vad patienten då finner i sitt 

avkodande av det medicinska språket är en produkt av nämnda intresse att undersöka 

det, och likt resonemanget som nedan förs i kapitel 4.5 som handlar om kroniska 

sjukdomstillstånd och informationsflöde, och 4.6 som behandlar personuppgifter och 

förändring, finns ett genomgående tema. – Nämligen att det är patienten själv som valt 

att undersöka den information som han genom undersökandet tagit del av. Det är 

därmed patientens egen medvetna risktagande som leder till ett visst resultat och att det 

skulle vara direkt olagligt att erbjuda en tjänst som möjliggör det är svårt att se. 

  Resultatet kan vara att patienten till fullo förstår vad som står i 

journalanteckningarna, eller att denne fullkomligt missförstår dessa. Oavsett så har 
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hälso- och sjukvården en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagens 2 a samt 2 b §§ 

att hjälpa patienten med den information denne söker, om patienten skulle återkomma 

med frågor om sin journal och vad som däri står att finna. Det är inte förenat med några 

juridiska problem för tillgänglighetsgörandet på internet av e-journaler att språket i 

dessa är fört på en viss för patienten eventuellt oförståelig nivå. Eventuella problem 

skulle exempelvis kunna vara att e-journaler leder till att fler kontaktar sjukvården med 

frågor om vad vissa begrepp i deras journaler betyder och därmed är problemen av en 

konsekvenskaraktär snarare än av juridisk karaktär. Konsekvensen är tydlig – och 

kanske inte fullt önskvärd då den skulle leda till en arbetsbelastning för den 

administrativa delen av sjukvården– men den är för den delens skull inte juridiskt icke 

gångbar. 

Det finns vidare en mängd olika mer eller mindre offentliga områden där 

anteckningar och text förs på fackspråk. Exempelvis det rättsliga området, och då till 

exempel i förarbeten och HD-avgöranden.. För en vanlig svensk medborgare utan 

juridiska kunskaper kan även vissa lagtexter som faktiskt är av reell betydelse för stora 

händelser i livet så som husköp vara av väldigt otydlig och ytterst ålderstigen karaktär. 

Jag tänker självklart på handelsbalken och de pantregler som där kan bli relevanta.
68

  

Dock är det, precis som med läkare som skriver ”medicinska” endast problematiskt ur 

en konsekvenssynpunkt då det gör att den enskilde individen måste göra mer 

efterforskning kring en viss företeelse men äventyrar på inget sätt rättssäkerhet eller 

med regleringen tänkt effekt. 

Ovan förda analys kan sammanfattas med att det inte nödvändigtvis föreligger några 

ytterligare problem med digitalt förd medicinsk fackspråkskultur. Denna regleras inte 

för det digitala formatet ytterligare i lag och består endast i av hälso- och sjukvården 

egna utgivna råd och riktlinjer.
69

 Kritiken som förts är således av ett teoretiskt slag och 

behöver inte nödvändigtvis innebära att förändringar i språkfrågan kommer att ske 

endast på grund av att så kallade e-journaler blir tillgängliga för den enskilde patienten. 

 

3.5 Patientens åligganden och möjligheter 

3.5.1 Åligganden eller tillvaratagande av möjligheter? 

Patienten har i princip inga åligganden förutom att i viss utsträckning betala för sin vård 

och legitimera sig. Däremot kan man tala om en skyldighet som åligger patienten att 
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tillvarata sina möjligheter till ytterligare information eller dylikt, utöver den som 

vårdgivaren väljer att presentera för patienten ifråga. Vårdgivaren har inte 

nödvändigtvis något att vinna på att alltför utförligt presentera för patienten detaljer 

kring vården denna skall få eller har fått. Snarare föreligger ett motsatsförhållande där 

vårdgivaren besparar patienten många tankebryderier genom att endast på ett basalt plan 

beskriva för patienten det som denna måste veta för behandlingen som skall genomgås 

eller har genomgåtts. På så vis skyddar man patienten mot överinformation vilket skulle 

kunna vara skadligt.
70

 Man skulle alltså kunna tala om patientens åliggande att 

tillvarata sina utökade informationsmöjligheter i förhållande till vårdgivarens 

skyldigheter och fasta rutiner kring behandlingen och den delvis limiterade information 

som därmed är bunden att utgå kring nämnda behandling. De åligganden jag vill hävda 

patienten har motsvarar stadgandena i hälso- och sjukvårdslagens 2 a § punkt 1-4. 

Lagstiftaren eftersträvade med nämnda lagrum att ålägga sjukvården denna 

informationsplikt. Dock blev det så att i och med att informationsplikten inte tydligt 

beskrevs till sin omfattning så kan man i dagsläget säga att patienten – åtminstone till 

viss del – är den part som bör ta tillvara sina lagstadgade möjligheter och fråga hälso- 

och sjukvården vad den vill veta, då hälso- och sjukvården inte i dagsläget är bundna att 

utge denna information till fullo utan att patienten har bett om den.
71

 Liknande åsikter 

kommer till uttryck i förarbetena till den kommande patientlagen som citeras nedan. 

 

”Information behövs för att patienten ska kunna utöva sitt 

självbestämmande och ta ställning till om han eller hon vill 

acceptera den vård som erbjuds, men den underlättar också för 

patienten att känna ökad kontroll över sin tillvaro genom att 

undanröja eller minska ovisshet och möjliggöra planering. 

Enligt utredningens bedömning behöver informationspliktens 

omfattning och innehåll förtydligas i lagstiftningen.” 
72
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Notera särskilt den sista meningen i citatet, där det konstateras att informationspliktens 

omfattning och innehåll behöver förtydligas i lagstiftningen. Det som här uttrycks i 

förarbetet är det ett klart ställningstagande i den riktning jag försiktigt försöker 

framhålla ovan, nämligen att informationsplikten i 2 a § HSL delvis omvänt har kommit 

att åläggas patienten. Den omvända informationsplikten har kommit att ske genom 

otydlig lagstiftning, där vårdgivaren inte är bunden att utge en viss information utan 

endast bunden att utge information.  En intressekonflikt uppstår lätt i en situation där 

regleringen är otydlig för vad som ska göras och det blir lätt så att endast minimum görs 

för att uppnå att man just följt regleringen. Här borde möjligen lagstiftaren tydliggöra 

hur informationsplikten står i förhållande till journalåtkomst, och om den består i att 

vårdgivaren faktiskt bör tillhandahålla ett sådant system via internet. 

 

”Alla har rätt att åtnjuta sina mänskliga rättigheter, men 

rättigheterna kan inte utkrävas i ett tomrum. Den enskilde måste 

acceptera det faktum att alla andra har mänskliga rättigheter 

som också ska respekteras. Därför kan en individ inte hävda 

utövandet av sina rättigheter till den grad att det negativt 

påverkar någon annans möjligheter att åtnjuta sina 

rättigheter.” 
73

 

 

Citerade stycke kommer från SOU 2011:48, som behandlar papperslösas rättigheter. De 

skyldigheter som individen har finns även, och de är som man kan förstå av ovan 

citerade stycke ganska begränsade. Om papperslösas rättigheter har denna status så som 

förarbetet påvisar, så har troligen den legitima medborgaren – ofrånkomligen – större 

rättigheter, och därmed åtminstone samma skyldigheter. Skyldigheterna är snarare att 

benämna som åligganden och därmed något som är upp till den enskilda patienten att 

rätta sig efter och kommer utan negativ direktföljd om så inte görs, förutom för 

patienten själv som eventuellt mister en möjlighet till, som i fallet ovan, information om 

denne. Ewa Axelsson summerar patientens av mig benämnda åligganden genom 

följande passage, citerad i nedan följande stycke. 
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”Patienten har inte […] några rättsligt reglerade skyldigheter 

att bidra till patientsäkerhet och kvalitetssäkring, men genom att 

framföra synpunkter och klagomål till olika aktörer kan hon 

ändå påverka systemet.” 
74

 

 

Att påverka systemet blir avsevärt lättare om information rörande patientens egen 

behandling är lättåtkomlig. Så länge informationen är rättsligt korrekt för landstinget att 

utge till patienten, till exempel rörande signerade uppgifter som kommer att presenteras 

senare i uppsatsen, så kan denna lättnad av systemets tillgänglighet göras via 

internetåtkomst av de egna journalanteckningarna. Hur patienten går tillväga för att 

tillvarata sina möjligheter att klaga och framföra synpunkter är för uppsatsen 

irrelevant.
75

 Vad som däremot är relevant är att möjligheten att klaga och därmed 

tillvarata sina egna intressen görs som tidigare nämnts avsevärt enklare genom ett lättare 

tillgänglighetsgörande av informationen som eventuellt patienten vill klaga på, detta är 

ett faktum. 

 

3.5.2 Tillgänglighet, åtkomst, förståelse och kvalitet 

Tillgänglighet, möjlighet till åtkomst, förståelse och kvalitet är de fyra 

bedömningskriterierna enligt utlåtandena i SOU 2011:48. 

 

”[…] bästa möjliga hälsa […] kan bedömas utifrån fyra olika 

kriterier, de s.k. AAAQ-kriterierna (availability, accessability, 

acceptability och quailty).
76

”  

 

Tillgänglighet, möjlighet till åtkomst, förståelse och kvalitet är de fyra 

bedömningskriterierna enligt utlåtandena i SOU 2011:48. En utredning pågick vid 

tillfället för uppsatsens författande med syftet att ge klarhet i huruvida patientens 

möjlighet att läsa sin journal och därmed se hur arbetet fortgår när denne inte är på en 

viss vårdinrättning möjligtvis skulle ge patienten en större förståelse för väntetider.
77

 

Detta skulle då sättas i perspektiv mot vårdgarantin, där behandling ska fås inom en viss 

tid och väntetidskrav är fastställda på central, statlig nivå. Mindre irritation över 
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väntetider genom en större transparens skulle säkerligen spara hälso- och sjukvårdens 

administrativa personal många telefonsamtal och därigenom skapa ytterligare mindre 

irritation och oro. Denna utredning hann bli klar, och publicerades i SOU 2013:2. 

 

 

3.5.3 Självbetjäningsargument eller risker med osignerade uppgifter?  

Om patienterna själva får större inflytande över sin egen behandling av hälso- och 

sjukvården i och med att dessa får tillgång till mer information uppstår något utav ett 

paradigmskifte.
78

 Tidigare har information så som patientjournaler eller läsloggar till en 

viss journal bland annat begärts ut av patienter som varit starkt kritiska till sin sjukvård, 

för att då exempelvis användas i eventuella rättsprocesser. Begärandet att få ut 

journalerna i pappersform har varit dessa individers möjlighet att ta vara på sin rätt att 

ifrågasätta hälso- och sjukvården. De som är missnöjda med sin hälso- och sjukvård 

finns självklart fortfarande och kommer att driva processer mot sjukhusen. Detta är 

något positivt och det positiva i det följer av att om ingen klagade så skulle ingenting 

förändras till det bättre. Vad som troligen kommer att förändras med att fler individer 

börjar ta del av sina patientjournaler via e-journalsystem är att procenttalet patienter 

med processuella intentioner kommer minska. Processandet mot sjukvården utgör är en 

del av sjukvårdens egenkontroll, och anmälningar resulterar ofta i egna utredningar och 

Lex Maria-anmälningar.
79

 Vad som har hänt är att det blivit mycket lättare att åtkomma 

sin journal, genom landstingets e-journalsystem. Denna förenkling för patienten går 

eventuellt att sammankoppla med positiva effekter för hälso- och sjukvården, bland 

annat bör hälso- och sjukvårdens egenkontroll genom Lex Maria bli mer utförlig om fler 

brister påpekas i vården, oavsett om dessa tas upp internt av hälso- och 

sjukvårdspersonal eller av patienter. Till patienten mer direkt riktade positiva effekter 

tas upp i uppsatsens kapitel 4.4, som analyserar personuppgifter och hur de kan förändra 

patienten. 

Det finns ett självbetjäningsargument inbyggt i det nya system där journalerna görs 

tillgängliga via internet. När nu informationen med lätthet kan begäras ut uppstår frågan 

om det inte faktiskt innebär en avlastning för sjukvården. Följande resonemang kan 

vidare åberopas på andra myndigheter än de som tillhandahåller sjukvård och frågan är 
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om det inte rent generellt för offentliga myndigheter skulle kunna innebära en 

avlastning för nämnda myndighet, oavsett myndighetsform. Färre frågor skulle uppstå 

per telefon eller genom besök till en redan kanske överbelastad receptions- och 

tidsbokningsfunktion om det var enkelt att nå de uppgifter man sökte via ett 

internetsystem av den karaktären som erbjuds i e-journaltjänsten mina vårdkontakter. I 

hälso- och sjukvården skulle frågorna kunna vara av följande karaktär; Vilken avdelning 

vårdades patienten på, vilka mediciner fick denne och vem var den behandlande 

läkaren? Allt detta finns nu att få ut direkt i digital form i hemmet via e-journalsystemet 

i Uppsala läns landsting. Det är att dra nytta av patienten som en resurs och då i givna 

exempel en resurs specifikt för att avlasta administrativ personal inom vården genom 

just självbetjäning. Lagstiftaren citeras nedan i en utredning som är ett försteg till en 

patientlag, något som inte ännu finns i Sverige.
80

 Uttalandet belyser dock mycket tydligt 

lagstiftarens syn på patienten som en möjlig resurs inom hälso- och sjukvården. 

 

”Det pågår – såväl i Sverige som i andra länder – en rörelse 

mot att bättre utnyttja den resurs som patienten själv kan sägas 

utgöra. Mycket pekar på att en sådan utveckling kan ge positiva 

effekter för både patienter och hälso- och sjukvårdens 

verksamheter.” 
81

 

 

Det är dock viktigt att nämnda resursargumentation, som även lagstiftaren för, inte går 

ut över den goda vård som hälso- och sjukvården ska erbjuda medborgarna. Som resurs 

bör patienterna endast kunna förbättra sin vårdsituation, och inte vara en drivkraft för att 

exempelvis kvalitetskontrollen av vården över huvud taget skall fungera.
82

 

 

3.5.4 En fråga för rätten 

Möjligheten till direktåtkomst av e-journaler handlar i mina ögon inte om ett 

tillgänglighetsgörande som saknar legitimitet, likt vad debatten osökt har riktat in sig 

på.
83

 Legitimitetsfrågan har dock tagits upp till prövning i olika situationer. 

Kammarrätten i Stockholm dömde nyligen rörande huruvida signerade respektive 
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osignerade uppgifter skulle hanteras olika i journalsystem med hänsyn till bland annat 

patientsäkerhet och kom fram till att endast av läkaren signerade dokument ska vara 

obligatoriska att lämna ut till patienten.
84

 En tolkning av kammarrättens dom ger att i 

fallet med internetbaserade journalsystem är osignerade uppgifter inte nödvändigtvis är 

en allmän handling och skall därför inte som huvudregel lämnas ut.
85

 Landstinget i 

Uppsala län har däremot tolkat domen annorlunda, och väljer att även tillhandahålla 

vissa osignerade uppgifter, men är tydliga med detta vid läsandet av dessa uppgifter.
86

 

Därmed finns en tröghet i systemet på grund av signeringskravet som gör att så kallade 

arbetsdokument fortfarande kan användas i den dagliga vårdrutinen och tills den punkt 

dessa signeras är tydligt åtskilda för patienten att beskåda via internetbaserat 

åtkomstsystem. Efter hovrättens dom valde landstinget i Uppsala län, vilket i realiteten 

är det enda berörda landstinget i frågan i dags dato i internetfrågan, att rätta sig efter 

domslutet och ändrade sina rutiner i ärendet.
87

 En skillnad mot det gamla analoga 

system med pappersjournaler som användes tidigare är att trögheten inte är omotiverat 

stor. Trögheten finns snarare där som en säkerhet för patienten att se uppgifter som 

behandlande läkare verifierat så som sanna separat och sedan medvetet välja att även se 

osignerade uppgifter, med en vald acceptans från patienten ifråga. Frågan är dock inte 

avgjord än då högsta förvaltningsdomstolen gjort gällande att de ämnar ta upp ärendet 

om signerade respektive osignerade patientjournaluppgifter för prövning.
88

 

 

3.5.5   Tillvaratagande av möjligheter som patient 

När möjligheten att läsa sin journal på internet uppstod för de boende, och därmed 

vårdbrukande patienter, inom Uppsala läns landsting i november 2012 tog många 

chansen att ansluta sig till det nya systemet som var kallat eHälsotjänster, eller mvk – 

mina vårdkontakter.
89

 Det rörde sig totalt om ett par tusen personer den första månaden 

vilket är relativt många till antalet sett.
90

 Det var däremot procentuellt sett inte särskilt 

många av länets medborgare som använde möjligheten att ansöka om att få tillgång till 
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systemet ifråga.
91

 Av staden Uppsalas cirka 200 000 invånare är det alltså endast ett par 

procent som under den första månaden ansökt om ett användarkonto i tjänsten.
92

 Sedan 

dess har siffran stigit till totalt ca 20 000 användare vilket motsvarar ca 15 % av 

Uppsalas läns invånare.
93

 

 

3.6 Läkarens integritet – finns det ens en sådan att ta hänsyn till? 

3.6.1 Heder, eder och smygläsande 

Läkarens profession går hand i hand med och är av det stora flertalet av befolkningen 

förknippade med en bland yrkesmän ovanlig etisk hederskodex. I form av den antika 

grekiska Hippokratiska eden kan hederskodexen stå att finna.
94

 Den utvecklas vidare i 

Tokyokonventionen, Genévekonventionen samt FN:s deklaration om medicinsk etik.
95

 

Regleringarna är läkarnas motsvarighet till domareden bland jurister.
96

 De etiska 

regleringarna ger sammantaget en viss bild av hur läkare, och annan vårdpersonal med 

för den delen, bör agera mot patienten i sin yrkesroll. Det finns en parallell reglering för 

vårdgivarens relation till patienten som den nämnda regleringen mellan vårdgivarens 

personal och patienten.
97

 Vad den komplexa regleringen de facto gör är att den bygger 

upp en legitimitet kring vårdgivaren och vårdpersonalen och denna legitimitet bygger på 

att regleringen efterlevs. Patienterna, som är medborgare i landstingskommunen, hyser i 

allmänhet en stor tilltro till vårdgivaren och vårdpersonalen och detta beror till stor del 

på de etiska regler som där finns. Om reglerna skulle alterneras, börja tolkas annorlunda 

eller på annat sätt rubbas till det negativa för patienten skulle det kunna ha fundamentala 

betydelser för patientsäkerheten på grund av nämnda tillitsargument.
98
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För uppsatsämnet är yrkeskåren läkare relevanta då det finns en uttalad 

åsiktsplattform förankrad med dem, en plattform som till mångt och mycket byggs upp 

av vad läkarna anser är bäst för vården.
99

 Det kan vara uttalat obundet till lagstiftning 

och reglering, eller hävdas vara olagligt eller rättsligt inkorrekt och därmed stå i strid 

med exempelvis hälso- och sjukvårdslagslagen 2 a §. Läkarens integritet är ett oklart 

rättsligt institut. Finns det ens en integritet att ta hänsyn till hos den enskilde läkaren? 

Det blir aktuellt rörande patientjournaler då patienten har möjlighet att begära ut vem 

eller vilka som har läst i dennes patientjournal. Frågan är däremot var intresset 

egentligen ligger i att ha möjligheten att begära ut denna information.
100

 Det är en 

information som en patient skulle ha mycket svårt att gå vidare med, rättsligt. En 

arbetsgivare eller en kontrollorganisation däremot har ett intresse av att deras anställda 

sköter sig på ett generellt plan, och där är individens snedsteg viktiga att finna och 

tillrättavisa. Det skulle nämligen vara beklagansvärt att som tidigare nämnts ha läkare 

och annan vårdpersonal som s.k. snokar i patientjournaler som de ej har direkt 

anknytning till.
101

 Tyvärr händer det oftast snarare som regel än undantag att 

vårdpersonal vid kända och medialt uppmärksammade brott och sjukdomsfall loggar in 

på en patients journal via landstingets journalsystem och läser om patienten.
102

 

Exempelvis hände detta under tiden för uppsatsskrivandet för Nora, som var ett av 

offren i den förre polischefen Göran Lindbergs åtal och fällande dom för bland annat 

våldtäkt.
103

 Nora, vilket är ett fingerat namn, fick sin patientjournal läst av över 50 olika 

personer inom vården.
104

 Av dessa hade mer än hälften ingen synlig eller logisk 

anknytning utan var exempelvis ögonläkare eller något annat till Noras vård ej kopplat 

yrke inom vården.
105

 

Det finns alltså reella problem med att obehöriga läser patientjournaler de inte har 

behov av att läsa eller ens har någon som helst anknytning till. Jag har därför 

sammanställt en handlingsplan hur det skulle kunna gå till att reglera läkarnas 
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eventuella snedsteg utan att det blir den enskilda individens sökande efter syndabockar 

och vendetta som ska styra granskandet. 

Istället för att direkt kunna se vem som har tittat i en journal så skulle den som 

undersöker detta se hur många som tittat i journalen. En bättre effekt skulle uppnås via 

nämnda handlingssätt då, om för många läkare eller andra med inloggning i 

journalsystem finnes ha läst i en viss journal, nämnda journal skulle kunna utges till en 

nämnd eller en tjänsteman med speciella befogenheter. Denna skulle då göra en 

bedömning om vad som gått fel, om så något faktiskt begåtts, och bestämma en 

disciplinär påföljd. Att som i ovan stycke nämnt överlåta granskandet till den enskilda 

individen – patienten – skapar en risk för att denna tar saken i egna händer och 

kontaktar den läkare ifråga som nämnda patient anser har varit obehörig att läsa dennes 

journal. Detta är inte rättssäkerhet, och framför allt är det inte positivt utifrån 

perspektivet läkarens personliga yrkesmässiga integritet. 

Avvägningen för utlämnande av vem som läst en viss patientjournal, som diskuterats 

ovan, skulle i så fall baseras på omständigheterna i det enskilda fallet. Överprövande av 

nekande beslut skulle ske i en nämnd och sedan i förvaltningsdomstol. Har man som 

patient besökt vården borde man förutsätta att en eller ett par läkare, eller andra 

behöriga, har tittat i ens journaler. Huvudregeln borde då vara att patienten inte kan få ut 

vem som tittat i journalen med hänsyn till läkarens integritet – Snarare än att 

huvudregeln ska vara att patienten alltid ska kunna få ut vem som tittat i journalen med 

hänsyn till sin egen integritet. Det finns i mina ögon ingen integritetsproblematik från 

patientens synvinkel som motiverar utlämnandet i det allmänna fallet. Det ligger i 

läkaryrkets natur att vi som medborgare och nyttjare av vården – patienterna – litar blint 

på deras saklighet, opartiskhet och professionalism. Tilliten skulle lätt kunna 

undermineras om medborgarna tvivlade på läkarnas professionalism. Med det sagt är 

det ändå viktigt att internt utreda om vissa läkare går utanför sin yrkesroll i läsandet av 

en viss patientjournal. Innan det är internt utrett att så har skett bör däremot huvudregeln 

vara att man förutsätter att läkaren har agerat korrekt, och först när det visar sig att så 

inte är fallet ges namn på läkaren ut. 

Ett annat perspektiv på frågan är att om läkarna är en yrkeskår med heder och en 

yrkeskår som till punkt och pricka följer sina eder, finns det då något som säger att 

läkarna borde misstycke över att patienterna får se vad läkarna gör i tjänsten? Jag anser 

att detta synsätt kan kritiseras. Det kan uppkomma situationer då patienter tror att en 

viss läkare vars namn de inte känner igen och som finns i deras journals läslogg har 
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agerat oetiskt och läst journalen utanför sin yrkesroll. Men, senare kan det då visa sig att 

läkaren har varit stöd för behandlande läkare och endast bidragit med sina kunskaper 

och åsikter ut i en viss fråga eller på något annat sätt legitimt använt sig av 

journalsystemet med lojalitet till patienten. Då är det kanske inte önskvärt att patienten 

har fått reda på vad läkaren heter, då det mycket väl kan komma att uppstå en situation 

då patienten ska träffa just denna läkare vid ett senare vårdbesök. Tilltron skulle då 

fortfarande vara låg, och frågan är om inte sådana situationer är så pass icke önskvärda 

att det väger över för argumentet att en intern kontroll över läsloggar bör göras innan 

namnen på läsarna lämnas ut.
106

 

 

3.6.2 Patientens hälsa eller integritet vs vårdpersonalens integritet 

Problemet med att ta hänsyn till läkarens eller för den delens skull annan vårdpersonals 

integritet är att du genom att göra det ställer dennes integritet mot patientens. Följer det 

kanske av vårdens karaktär som yrke att med yrkesvalet följer ett avsägande av stora 

delar av den yrkesrelaterade integriteten? Troligen borde så vara fallet, om det leder till 

bättre hälsa hos patienterna. God hälsa följer som tidigare diskuterats i uppsatsen genom 

god vård och om denna funktion, god vård, är associerat med integritetsinskränkande 

bestämmelser och regleringar å vårdpersonalens sida finns ett starkt incitament att 

behålla eller skapa en sådan reglering. Exempelvis skulle det faktum att om läkaren kan 

motsätta sig att en viss läslogg, med vilket menas en loggföring av vem som läst en viss 

persons journal, lämnas ut till patienten ifråga så kan patienten uppleva att denne får 

mottaga sämre vård. Upplevelsen av vården kan, indirekt, leda till en annan perception 

av den egna hälsan och att patienten alltså mår sämre av det faktum att denne med 

hänsyn tagen till vårdpersonalens integritet inte skulle kunna begära ut tidigare nämnda 

läslogg. Den upplevelse jag beskriver är en helhet av det fysiska och psykiska 

hälsotillstånd, i linje med WHO:s definition av hälsa.
107

 

Läkarens integritetshänsyn kan alltså i mitt tycke endast tillgodoses för de fall det 

inte alls eller endast i mycket liten utsträckning påverkar patientens hälsa. Denna hälsa 

är så som nämnts i föregående stycke mental såväl som fysisk och restriktivitet skall 

därför användas i tolkningen av vad som skulle vara en acceptabel inskränkning av 

patientens integritet, om en sådan skall göras. 
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Petter Könberg, IT-direktör på Uppsala läns landsting, uttrycker sin åsikt i debatten 

genom följande uttalande. Uttalandet åskådliggör väl i uppsatsen framförda åsiktslinje 

angående hur kommunikationskanaler kan förändras genom tekniska och sociala 

landvinningar och förändringar.
108

 

 

 Det finns inget lagtvång att lägga ut åtkomstloggar på nätet, 

men det finns en stark politisk vilja i landstinget att underlätta 

för patienter att få tillgång till information, och det förväntade 

sättet att kommunicera information i dag är via nätet, säger 

Petter Könberg, IT-direktör på landstinget. 

 

Vad den ”starka politiska viljan” som Petter Könberg talar om innebär för uppsatsens 

syfte är juridiskt irrelevant. Däremot att högre tjänstemän inom landstinget hävdar att 

det förväntade sättet att kommunicera information i dagsläget är via internet är mer än 

bara en fingervisning av hur den offentliga makten bör se på frågan 

internetkommunikation av tidigare pappersbundna uppgifter om den enskilde 

individen.
109
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4 Integritet och känsliga personuppgifter  

4.1 Inledning 
Att informationen som finns i en patients journal skulle bestå i känsliga personuppgifter 

finns det nog ingen som tvistar om, varken i den juridiska doktrinen eller i det praktiska 

arbetslivet.
110

 Är det däremot en fråga om integritet att den enskildes känsliga 

personuppgifter ska handhas på ett specifikt sätt, och då till exempel genom vissa 

säkerhetsregleringar? 

 

4.2 Integritetslagstiftning   

4.2.1 något om tillämplig lag 

Lagstiftning som är tillämpbar i integritetsfrågan finner vi i en mängd olika lagar, där 

hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen är de mest 

centrala. Andra för uppsatsen relevanta lagar att undersöka är exempelvis den eventuellt 

framtida förestående patientlagen, personuppgiftslagen, samt offentlighet- och 

sekretesslagstiftningen. 

 

4.2.2 Patientdatalagen  

Samhällets medborgare följer vanemässigt lagarna och att göra motsatsen anses av 

många vara oetiskt och fel. Frågan uppstår ändock allt som oftast om en viss företeelse 

eller ett förhållningssätt i en viss fråga är lagenligt. Ibland är frågan svår, eller i det 

närmaste omöjlig, att svara på. Då kan vi som jurister fråga oss – ska inte lagarna då 

formas efter samhället och dess behov i det fall det inte finns ett rakt svar? Så görs 

nämligen inom flertalet rättsområden genom praxis och utfyllnad. Praxis är 

domstolarnas utfyllande av lagar som för den icke juridiskt skolade kan bestå av 

otydliga portalparagrafer.   

Patientdatalagen (2008:355) är ett bra exempel på en lag som stiftades efter ett 

samhälleligt behov. Behovet som uppfylldes i och med lagens ikraftträdande 2008 var 

bland annat det av sammanhållen journalföring vilket betyder att olika vårdenheter inom 

samma landsting kan läsa varandras journaler.
111

 Tidigare var det inte möjligt att till 

exempel en vårdcentrals journaler utan tillåtelse lästes från ett större sjukhus. Vad som 

då behövdes var en begäran om överlämnande om information och att journalen faxades 
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eller senare skickades över per e-post.  Problematiken med att sammanhållen 

journalföring inte var rättsligt reglerat löstes genom 6 kap. 1 § patientdatalagen som 

stadgar att en vårdgivare enligt vissa givna förutsättningar får ha direktåtkomst till 

personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare. Lagen möjliggjorde exempelvis 

projektet nationell patientöversikt, NPÖ, som är ett journalsystem där olika landsting 

kan nå uppgifter från varandra via ett parallellt rikstäckande journalsystem.
112

 

Något som följde med patientdatalagen var möjligheten att sätt upp så kallade spärrar 

kring vissa vårdenheter. Till exempel är kvinnoklinikens journalföring spärrad, och kan 

inte nås förutom om särskilda skäl föreligger. Dessa särskilda skäl är endast om det 

förekommer en för patienten livshotande situation. Vidare kan en patient motsätta sig att 

dennes journalföring är just sammanhållen, av olika anledningar. Möjligheten att stå 

utanför systemet finns alltså, och kan även begränsas till att vissa enskilda 

vårdinrättningar inte får ta del av journalanteckningar rörande just individen ifråga, 

vilket följer av patientdatalagens 4 kap. 4 §. Detta kan dock vara förenat med problem 

kommer det visa sig. 

En patient som söker till en vårdcentral för ett problem som är förenat med sociala, 

eller till och med rättsliga, konsekvenser, säger till sin behandlande läkare att han eller 

hon inte vill att någon utanför just den vårdcentralen ska kunna läsa 

journalanteckningarna från den vårdcentralen. En spärr liknande den kring 

kvinnokliniken införs i den enskildes journal. Detta är alltså en omvänd spärr – 

utomstående vårdinrättningar får alltså inte ta del av vad den enskilda spärrade 

vårdinrättningen har skrivit om patientens besök. Senare gör patienten ett besök på 

samma vårdcentral som tidigare för att till exempel han har brutit armen. En remiss 

skickas till ett större sjukhus, men detta sjukhus kan nu inte få ut information ur 

patientens journal från vårdcentralen. Varför skulle patienten vilja göra detta? I 

normalfallet handlar det kanske om att patienten vill blockera en enskild person på en 

enskild vårdinrättning, en person med behörighet till journalsystemet, från att läsa 

dennes journalanteckningar. Vad som föreslås är att det ska gå att komma runt 

problematiken genom att blockera denna enskilda behöriga person, istället för att spärra 
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information från en hel vårdcentral eller tvärtom spärra vissa vårdinrättningar från att 

läsa journalen.
113

 

 

4.3 Nationell patientöversikt, ett projekt över landstingsgränserna 

Ett projekt som är under utarbetande är Nationell Patientöversikt, NPÖ,
114

 som på sikt 

ska öka dagens i Uppsala läns landsting ca 1500 behöriga läkare och annan 

vårdpersonal som får läsa en viss patients journal, till alla landets läkare vilka är ca 43 

000 st.
115

 Det är en stor förändring från tiden då pappersjournaler användes och det var 

endast den behandlande läkaren samt några få andra utöver denna som hade tillgång till 

patientens journal. Självklart fanns även då möjligheten för fler än endast den enskilde 

behandlande läkaren att ta del av patientens journal, men faktum kvarstår att det i 

realiteten endast fanns ett pappersexemplar av nämnda journal i ett stort arkiv och 

exempelvis utnyttjandet av journalen som källa för självlärande av den utvärderande 

karaktär som Eric Hildebrand m fl. diskuterar i en debattartikel var tämligen begränsad 

jämfört med dagens digitala motsvarigheter. Det skulle kunna beskrivas som en 

trestegsraket, där det första steget är pappersjournaler på lokal nivå, det andra steget är 

digitala journaler på regional nivå och det tredje och sista steget är digitala journaler 

som är fullständigt nationellt nåbara och harmoniserade. Detta sista steg är inte vad 

NPÖ kommer att vara, utan NPÖ ämnar endast samla de viktigaste delarna och 

uppgifterna från de digitala regionala patientjournalerna.
116

 

Det är för närvarande organisationen Centrum för e-Hälsa i samverkan, CeHis, som 

förvaltar och driver projektet.
117

 CeHis uppdrag är att koordinera landstingens och 

regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster och 

organisationen styrs av repressentanter från landsting och regioner, organisationen 

Sveriges Kommuner och Landsting och även de privata vårdgivarna. Målet är att i 

framtiden ha en fungerande plattform där läkare och vårdpersonal kan få upp 

information om en patient från ett helt annat landsting men inte redigera denna 

information eller lägga till någonting direkt i systemet. Det är alltså ett system som 
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 Möjligheten till detta följer inte uttryckligen av lagtexten, utan är en konstruktion som landstingen 
har gjort som en konsekvens av att allt fler har tillgång till journalsystemen och därmed är det 
svårundvikligt att felsteg begås. 
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 Med NPÖ menas Nationell patientöversikt. 
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 Exemplet är taget från Uppsala läns Landsting, med ca 1200 läkare. http://www.slf.se/ - Läkarfakta 
2012, statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. 
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 http://www.cehis.se/ - CeHis uppdrag. 
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skulle vara mindre direkt än de lokala patientjournalsystemen då information om en 

patient först måste föras in i det lokala journalsystemet för att sedan när detta sparats 

vidarebefordras i en omstöpt form till systemet NPÖ. 

I detta projekts ljus kan vi lättare förstå att en del nyttjare av vården, det vill säga 

medborgarna, kan tycka att någon speciell person inom vården inte ska kunna ta del av 

deras journaler. Det stora flertalet av oss litar blint på sjukvården och de anställdas 

professionalitet, men om ett fåtal kan känna sig tryggare om de kan blockera en eller ett 

par anställda inom sjukvården från att läsa deras patientjournaler så är det inte orimligt 

att erbjuda det för att tillgodose det behovet. Det kanske rör sig om en mycket nitisk 

före detta partners syster, eller till och med en viss patient som vill blockera sina 

föräldrar. Oavsett vilket så bör det kunna vara möjligt för en patient att blockera en eller 

ett fåtal av de över 40 000 behöriga läkare och annan vårdpersonal som kommer att 

inom ett par år kunna ta del av hela eller delar av nämnda patients 

journalanteckningar.
118

 

Vad som har hänt under hösten är att landstingen har infört NPÖ, enligt kraven i 

avtalet med cehis som är den centrala aktören i uppbyggnaden av systemet.
119

 Dock 

använder inte läkarna, enligt uppgifter från bland annat landstinget, systemet i den 

utsträckning som det ursprungligen var tänkt. Enligt vissa källor används systemet inte 

alls för närvarande, men är i fullt operativt skick.
120

 Med NPÖ ökar eventuellt behovet 

av att kunna blockera enskilda läkare. Detta skulle möjligtvis kunna kodifieras, om man 

anser att behovet är överhängande och att det är rättsosäkert och integritetshämmande 

att en lagreglering kring frågan inte finns i nuläget. Det lutar åt att denna väg skulle vara 

den rätta att gå för att tillgodose alla parters intressen. Dessa intressen skulle då vara 

medborgarens behov av integritet, läkarnas behov av tillit från patienten, och patientens 

behov av från staten erbjuden god vård. 

 

4.4 Personuppgifter som förändrar 

Om en patient loggar in i ett system där han eller hon efter någon typ av 

legitimationskontroll kan granska sin egen journal gör patienten det av egen vilja. Vad 
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 I dagsläget finns strax över 43 000 legitimerade läkare i Sverige, enligt svenska läkarförbundets 
senaste rapport, http://www.slf.se/ - Läkarfakta 2012, statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. 
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 För nämnda kravlista rörande bland annat införande men även vissa säkerhetskrav, se 
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 Samtal med Benny Eklund. 
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patienten då läser är en effekt av ställningstagandet att logga in i systemet och skulle 

nästan kunna benämnas som ett medvetet risktagande. Det finns nämligen en risk att 

patienten läser någonting som denne känner sig obekväm med. Det skulle exempelvis 

kunna stå att patientens höga kolesterolvärde inte kommer att förändras till det bättre 

såvida denne ej förändrar sina levnadsvanor och gör nyttiga val rörande till exempel 

kost, och att det höga kolesterolvärdet kan leda till hjärtinfarkt eller stroke.
121

  

Adderat till levnadsvanor och kost kan läkaren ha skrivit någonting om patientens 

obicitet, alltså fetma. Rökning, alkoholvanor och vardaglig motion är andra frågor som 

en läkare oftast kan ta upp och notera i journalen vid ett vårdbesök av allmän karaktär. 

Om dessa finns att läsa i sin konkreta form uppstår eventualiteten att patienten som läser 

om sig själv och sin vacklande hälsa väljer att ändra sina till hälsan negativt kopplade 

vanor. Att det skulle vara direkt förenat med dålig hälsa har jag svårt att se, men 

argumentet kvarstår från flera håll att patienten skulle ta stor skada av det denne läser i 

sin journal.
122

 Denna skada skulle alltså vara så stor att den inte går att frånse i 

förhållande till hälso- och sjukvårdslagstiftningens 2 och 2 a §§, och därmed skulle det 

vara direkt lagstridigt att tillhandahålla tjänsten och däri föra vissa anteckningar om 

patienten av den förebyggande typ som diskuterats. Jag är inte av den åsikten. 

Uttryckligt lagstöd för läkaren att införa anteckningar med karaktären av ovan förda 

resonemang kring personuppgifter som förändrar finner vi inte i lagen. Däremot, i 

hälso- och sjukvårdslagen 2 § c stadgas att hälso- och sjukvården skall förebygga 

ohälsa, och den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall ges upplysningar om 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada, när det är lämpligt att ge nämnda 

upplysningar. Är det då lämpligt att upplysa patienten om hur denne kan förebygga 

ohälsa genom att införa anteckningar om detta i patientens journal? Upplysningarna 

som läkaren då skulle införa i patientens journal skulle vara proaktiva, alltså av 

karaktären förebyggande uppgifter. Uppgifter som presenteras för patienten innan denne 

har frågat om nämnda information. Att patienten använder sig av ett e-journalsystem för 

att läsa sina journalanteckningar är inte direkt jämförbart med att denne vänder sig till 

vården så som 2 § c tar sikte på. Däremot går det absolut att göra en analog tillämpning 

av 2 § c i fallet med det jag i detta stycke benämner personuppgifter som förändrar, då 
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 Att jag väljer att använda just högt kolesterolvärde som exemplifiering på vad som skulle kunna stå i 
en patientjournal är sammankopplat med att högt kolesterolvärde generellt sett är, utan debatt därom, 
anses dåligt för hälsan. Detta menar jag är klargjort och inte ett faktauttryck med nödvändig not därtill. 
122

 Jämför exempelvis med argumentationen som förs av läkarkårens representant i 
http://www.lakartidningen.se/ - Kritik mot att journalloggar läggs ut på nätet. 
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resultatet blir detsamma och informationen skulle kunna bestå av samma faktatermer 

och råd, eller som det uttrycks i 2 § c, upplysningar. Syftet med lagrummet är dock att 

markera vikten av de förebyggande insatser som är kopplade till hälso- och 

sjukvården.
123

 Trots användningen av uttrycket förebyggande insatser finns skäl att 

använda nämnda förebyggande insatser även under pågående behandling, samt efter 

behandling. Det finns skäl att göra detta då insatserna mycket väl kan bli förebyggande i 

förhållande till en senare uppkommen eller över tid förvärrad sjukdomssituation. Istället 

för att som i förarbeten till lagrummet tala om förebyggande insatser i form av 

information vill jag därmed belysa dessa så som insatser i form av information i presens 

och nutid.
124

 Två intressanta citat från förarbetena till 2 § c följer nedan. 

 

”Arbetet inom sjukhusen måste [...] stödjas med 

informationssystem mer inriktade på de bredare behoven i 

samhället. ” 
125

 

 

”Väl fungerande datasystem är viktiga såväl för det dagliga 

arbetet som för utvecklingsarbetet.” 
126

 

 

Dessa uttalanden har, sin ålder till trots, en klar koppling till i uppsatsen tidigare fört 

resonemang kring vad hälso- och sjukvårdens krav kring god vård egentligen innebär, 

och vad jag benämner hälsans presens. Det finns enligt lagstiftaren en uttalad 

behovsökning i samhället över tid, och denna har pågått under decennium. Vad den 

består av beror som tidigare nämnts exempelvis på bland annat teknikutveckling. 

En patient kommer inte att minnas allt som sagts eller gjorts vid ett läkarbesök. Vissa 

läkare hävdar att deras patienter troligen minns så lite som under femtio procent av det 

som sagts och gjorts vid besöket. Uppgiften är svår att kontrollera, men rannsakar du 

som läsare dig själv förstår du problematiken. Det görs mycket och sägs än mer saker 

som inte tillhör vardagslivet, och några av dessa kommer obemärkt att slippa igenom 

det uppsamlande nätet medvetandet och korttidsminnet. Du kommer helt enkelt inte att 

komma ihåg allt du gjort hos doktorn. Med det sagt finns det incitament för att patienten 

ska kunna dra nytta av att läsa anteckningar som rör det senaste läkarbesöket, eller för 
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 Johnsson & Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer, s. 93. 
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 Jämför med SOU 1984/85:28 s. 8. 
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 SOU 1984/85:28 s. 13. 
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 A.bet. s. 13. 
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den delen alla eventuella tidigare läkarbesök. Frågan är däremot om det finns en 

övervägande positiv effekt i att läsa om vad som orsakar de besvär man har, om det ens 

finns en orsak till dessa, eller om att läsa om sin ohälsa skapar just, ohälsa. Troligen kan 

många olika effekter uppstå för den enskilde patienten och därför kan ett säkert 

ställningstagande inte göras i frågan. Däremot finns det som i uppsatsen tidigare 

citerade förarbeten ett med tiden ökande informationsbehov och en hos individen ökad 

kunskap – kanske mår patienterna som grupp sedda överlag bättre om utpekat behov 

tillfredställs. Det rimmar även väl med mitt tidigare resonemang om hälsans presens, 

nämligen att hälso- och sjukvården skall ligga i fas med samhällsutvecklingen. 

 

4.5 Informationsflöde och kroniska sjukdomstillstånd 

Sjukdomar av kronisk karaktär kan vara behandlingsbara till olika grad. Symptomen går 

att lindra vid exempelvis Parkinsons sjukdom och kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, 

men så som de flesta kroniska sjukdomstillstånd är det endast en lindring av en 

degenererande sjukdom. Det finns ett otal exempel på kroniska degenererande 

sjukdomstillstånd men de absolut vanligaste är bland andra kol, hjärt- kärlsjukdomar, 

olika neurologiska sjukdomar samt muskel- och skelettsjukdomar.
127

 Alla dessa 

sjukdomar är behandlingsbara till viss grad, och av landstingens åtagande att ge god 

vård till alla de patienter som lider av dessa sjukdomar följer att ge bästa möjliga 

behandling i den mån patienten, enligt resonemang tidigare fört i uppsatsen om 

valfrihet, väljer att mottaga denna. De berörda patienterna som lider av någon av dessa 

hälsodegenererande kroniska sjukdomar kan tänkas relatera sitt hälsotillstånd till viss 

del utifrån till vilket informationsflöde de får från vården.
128

 En sjukdom som till 

exempel MS kan bli mer acceptabel att leva med för en patient som känner att den får 

sitt behov av information rörande det egna sjukdomstillståndet stillat.
129

 

Att stilla ett sådant behov av information kan mycket väl göras genom ett 

journalsystem som är lättillgängligt – exempelvis ett e-journalsystem. Om ett sådant 

system utformas så att patienten med enkelhet kan göra en överblick av sina vårdbesök 

och där få samma detaljerade anteckningar om besöket som om en behörig vårdpersonal 

finns tillgodoses eventuellt i föregående stycke förda behovsresonemang. 
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 http://ec.europa.eu/ - Folkhälsa, vanliga kroniska sjukdomar. 
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 Jämför resonemanget som förs i kap. 3.5.5. om tillvaratagande av möjligheter som patient. 
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Behovsresonemanget kommer naturligtvis inte vara applicerbart på alla individer. 

Däremot vill jag understryka att patienten måste anses använda ett system för 

internetåtkomst av journaler av egen fri vilja. Det är ett aktivt val som patienten gör. 

Följande med den fria viljan kommer även att patienten är införstådd med vilken 

information som däri kan komma stå att finna, vilket i mina ögon framgår tydligt av den 

så kallade disclaimer-ruta som visas när man loggar in i systemet Mina 

vårdkontakter.
130

 

Argumenten om den fria viljan jag ovan använt mig av skulle kunna visa sig inte 

vara rättsligt gångbara. Frågan om signerade och icke-signerade journaluppgifter ska 

nämligen prövas av högsta förvaltningsdomstolen. Den som tillhandahåller e-

journalsystemet kan då välja att gardera sig mot detta. Så har nämligen landstinget i 

Uppsala län gjort med sin tjänst Mina vårdkontakter. När patienten vid datorn loggar in 

i systemet för att få tillgång till känsliga uppgifter om sig själv får denna först läsa en 

liten ruta, en så kallad disclaimer.
131

 Patienten blir i rutan upplyst om vad den kan få 

komma att läsa och upptäcka, och på så vis anser sig landstinget i Uppsala län ha 

kringgått problemen som gjorde att det hamnade i kammarrätten. 
132

Jag tycker att man 

genom agerandet på ett effektivt sätt har rättat sig efter kammarrättens dom och även 

garderat sig för ytterligare kritik, men inväntar spänt Högsta förvaltningsdomstolens 

prövning av frågan. 
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 Jämför resonemanget som förs ang. personuppgifter som förändrar i uppsatsens kapitel 4.5. Dessa 
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5  Säkerhet och e-journaler 

5.1 Inledning  

Tidigare har det för utlämnande av patientjournal krävts en skriftlig eller muntlig 

förfrågan från patienten till den slutligt ansvariga vårdgivaren vilket följer av 8 kap. 1 – 

2 §§ patientdatalagen samt 25 kap. offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). Olika 

formaliakrav har funnits kring en sådan förfrågan och dessa har nu ersatts med endast en 

e-legitmationsfunktion som krav där själva förfrågan sker digitalt genom en 

internetportal.
133

 Smidigare kan tyckas – men finns det även några medföljande 

nackdelar med detta? Följande kapitel 5 som rör säkerhetsfrågor ska bland annat 

analyser de eventuella nackdelarna och om de kan vara av juridisk relevans. 

  

5.2 Historia – var det bättre förr? 

Under en övergångsperiod mellan pappersjournaler och de digitala journalernas intåg 

samt patientdatalagen fanns en funktion där det enda som behövdes var att ett 

personnummer som skrevs in på en hemsida så skickades en patientjournal eller utdrag 

ur denna ut till den folkbokfördes adress vars personnummer uppgivits.  Här fanns ett 

uppenbart säkerhetsproblem. Vid kännedom om en individs personnummer kunde 

dennes patientjournaler alltså vittjas i brevlådan när de anlände med posten. Inte många 

klagomål uppkom kring detta analoga problem, men desto större blev kritiken när 

möjligheten skulle finnas att direkt via internet kunna få tillgång till sin patientjournal. 

För att göra detta krävs då en e-legitimation med en personlig kod. En möjlig 

problematik i detta är om någon annan, utöver dig själv som behörig att logga in med 

din egen e-legitimation, får reda på vad du har för inloggning. Utöver detta behöver du 

en bankdosa med en personlig kod till även denna. Risken att någon utöver patienten 

skulle få tag på både inloggningsuppgifter och bankdosa borde vara försvinnande små, 

förutsatt att inte patienten ifråga ger bort dem frivilligt. Risken finns, med en ökande 

åldrande befolkning, att just patienten skulle kunna ge bort denna information till fel 

person i ett ögonblick av förvirrning. Det är däremot ingen risk som tas upp av någon 
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 Exempel på sådan portal är http://www.lul.se/ - mina vårdkontakter, som vid tidpunkten för 
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internet. 
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part i debatten rörande inloggningssystemen. Dessa rör andra frågor, så som till 

exempel dålig upphandling av e-legitimationssystemet och hackers.
134

  

 

5.3  Inloggning, digital verifiering 

I nuläget är digital verifiering och signering i lag och doktrin i mångt och mycket 

jämförbart med s.k. analog verifiering. Ett fåtal undantag finns, så som exempelvis vid 

husköp vilket kräver en fysisk underskrift för att genomföras korrekt.
135

 Det finns för 

närvarande ingen lag som reglerar e-legitimationer, vilket är en för uppsatsen relevant 

säkerhetsinloggningsfunktion. Däremot kan man för vägledning se på exempelvis lagen 

(2008:823) om kvalificerade elektroniska signaturer som blir aktuell i all avtalsrätt där 

avtal sluts med elektroniska signaturer så som i förmögenhetsrätten, bolagsrätten, och 

andra rättsliga områden.
136

 Det finns även en av lagstiftaren utförd utredning kring 

rättsläget på området e-legitimationer som därmed blir mycket aktuell för att tolka en 

eftersläpande lagstiftning på området.
137

 Vad som däri sägs är kortfattat att e-

legitimationsfunktionen i Sverige fungerar mycket väl, och uppfyller de säkerhetskrav 

som är relevanta att ställa på funktionen men att reglering kring bland annat 

upphandling krävs på området, och detta är av naturliga skäl inte relevant för uppsatsen. 

Om säkerhetsfrågan setts som ett stort och reellt problem hade det oundvikligen 

behandlats i mycket större omfattning en de fåtal meningar som det görs i den över 300 

sidor långa utredningen. Vi kan alltså konstatera att man i förarbetena finner att e-

legitimering fungerar tillfredställande, säkerhetsmässigt.
138

 

När du som bankkund skall använda dig av internetbank behöver du dels ditt 

personnummer, dels en bankdosa, och dels en personlig kod.
139

 Risken att någon 

kommer över alla dessa tre fysiska moment, eller åtminstone har kontroll över dessa 

genom dig utan din vetskap, är mycket små. Däremot händer det att kunder blir lurade. 

Skälet till detta är med största sannolikhet det faktum att när det finns pengar att tjäna, 
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 Detta följer bland annat av regler i jordabalken rörande fastighetsöverlåtelser. 
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 Detta är en förenklad situation. Det skiljer sig aningen från de olika storbankerna. I vissa bankers 
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så finns det människor som är beredda att göra mycket oetiska saker för att få tag på 

dessa pengar. Bedrägerier eller helt enkelt blåsningar av bankkunder inträffar och 

bankerna har system för att undvika att detta ska få konsekvensen att pengar försvinner 

från dess kunders konton.
140

 Det finns även kompensationsmöjligheter för den enskilde. 

Något liknande bankernas kompensationer för pengar som förlorats genom 

bedrägerier finns inte att få i det fall någon tredje part skulle läsa en patients journal. 

Det följer naturligt av det faktum att information en part tagit del av utan att de facto 

fysiskt tagit informationen och gjort den omöjlig att läsa från den ursprungliga källan 

och därmed blivit den enda innehavaren av informationen ifråga inte går att lämna 

tillbaka. Det viktiga för det i uppsatsen relevanta fallet känsliga personuppgifter är att de 

aldrig hamnar hos den tredje parten, förutsatt att denna är obehörig och inte skulle få 

reda på uppgifterna ifråga. Det finns inget uppenbart incitament, i motsats till i nämnda 

internetbankexempel där pengar är skälet till bedrägeri, att försöka att obehörigen 

åtkomma en viss persons journalföring via system som t.ex. Mina vårdkontakter. Med 

det sagt är det inte utrett att det inte kan komma att ske av någon annan anledning. 

Möjliga andra anledningar att obehörigen titta i någons känsliga personuppgifter i 

form av journalanteckningar är exempelvis nyfikenhet. Ponera att en bekant till 

patienten som anteckningarna berör ser dennes dator påslagen, med e-

legitimationsprogrammet påslaget. Nämnda bekant kan då, förutsatt att den som 

journalanteckningarna rör har nämnt sitt lösenord till e-legitimationen till honom eller 

henne, logga in i system om de är av samma tekniska uppbyggnad som mina 

vårdkontakter.
141

 Detta förutsätter alltså en mängd olika säkerhetsöverträdelser från den 

vars känsliga personuppgifter då blir röjda för den bekanta. Frågan är om inte man får 

stå risken för att röja sina egna känsliga personuppgifter om man har ett av 

bekantskapskretsen välkänt lösenord samt datorn inloggad och obevakad. Rättsligt sett 

anser jag att så är fallet. Vi kan anse det utrett att systemet som landstinget erbjuder med 

e-legitimationsfunktion som inloggning är av en karaktär som kan benämnas 

erbjudandes en tekniskt säker lösning då exempelvis banker och andra finansinstitut 

använder liknande säkerhetslösningar för inloggning i sina system. Frågan däremot är – 

tyvärr - om individen är medveten om sin egen IT-säkerhetssituation och därmed tar 
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 http://www.lul.se/ - Mina vårdkontakter. 

http://www.seb.se/
http://www.lul.se/


 

47 
 

vara på den av landstinget erbjudna säkra lösningen att läsa sin patientjournal 

hemmavid.
142

 

  

5.4. Säkerhetsfrågor direkt anknutna till det digitala formatet 

Vissa säkerhetsfrågor som uppstått är av karaktären indirekta säkerhetsfrågor, med 

anknytning till integritet och vårdens korrekthet. Att inte ofärdiga och därmed 

ickeverifierade uppgifter kan komma patienten tillhanda är en av de frågor som det 

debatterats mycket kring och då framför allt i ljuset av det nya 

tillgänglighetsgörandeformatet med internetbaserad åtkomst.
143

 Det är inte en fråga som 

är direkt anknuten till säkerhet utan snarare till vårdsäkerhet.
 
En signering av uppgiften 

skapar en tröghet i systemet och låter patienten endast se uppgifter om denne som är 

verifierade så som korrekta, vilket kan ta lång tid och därmed vara förenligt med 

nämnda tröghet. Inom juridiken är ofta tröghet representativt så som en synonym för 

rättssäkert och därmed bra, vilket kan diskuteras. Om patienten får felaktiga uppgifter 

presenterade för sig på sin datorskärm hemmavid kan det skapa en riskabel situation. 

Risken finns nämligen att patienten justerar sin läkemedelsdos eller gör annan 

förändring i egenvården på helt eget initiativ utifrån osignerad information. En annan 

sida av samma diskussion är säkerhetsfrågan, där läkarföreningen UAL:s ståndpunkt 

illustreras väl i Anna Rask-Andersens uttalande nedan.
144

 

 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren bedriva 

verksamheten på ett sätt så att kravet på god vård i hälso- och 

sjukvårdslagen respekteras. Det anser jag inte att man gör om 

man lägger ut anteckningar som kan vara fel och som kan få 

människor att ändra sin medicinering så att de i värsta fall 

avlider.
145

 

 

Om det finns en risk för att patienter ändrar sin medicinering, så är det en säkerhetsrisk. 

Och, det skulle kunna vara en säkerhetsrisk relaterad till just det format som 
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 Tar vara på, genom att inte försätta sig i situationer som tidigare nämnts där en vän eller partner eller 
annan person ser lösenord, samt glömmer e-legitimation framme, samt behåller datorn inloggad, och så 
vidare. 
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 Exempel på denna debatt åskådliggörs i kapitel 3.5, som handlar om patientens åligganden i sin roll 
att tillvarata sina egna intressen till god vård. 
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journaltillgången görs, nämligen det digitala formatet med åtkomst via internet. Den 

nämnda risken, som är av karaktären teoretiserad risk,
146

 blir nämligen avsevärt större ju 

fler individer som tar del av information. Det digitala tillgänglighetsgörandet kommer 

oundvikligen göra att fler patienter tar del av informationen, och då är det än viktigare 

att informationen som där står att finna är fullständigt korrekt eller att där tydligt 

statueras vari osäkerheterna i uppgifterna ligger. Det är troligen det Anna Rask-

Andersen menar i sin kritik till systemet. I nuläget är de uppgifter som patienten kan 

finna i det digitala formatet signerade av läkaren och därmed verifierade så som äkta, 

eller så är det tydligt markerat att en viss uppgift är osignerad och därmed 

ickeverifierad. Landstinget har nämligen valt att i systemets inloggningsfas tydliggöra 

vilka uppgifter som patienten skulle kunna komma ifråga att möta i systemet, och att 

vissa av dessa kan komma att vara markerade så som osignerade och därmed 

obekräftade, så kallade arbetsdokument.
147

 Denna kritik från läkarkåren skulle kunna 

vara rättsligt relevant, om man finner att det står i strid med hälso- och sjukvårdslagens 

2 samt 2 a §§, som reglerar god vård.  

Manólis Nymark tar upp en intressant och skrämmande aspekt på säkerhetsfrågan i 

Praktisk IT-rätt för sjukvården, en bok som i första hand riktar sig till administrativa 

roller och ledarpositioner inom sjukvårdens ledningsstruktur, så som exempelvis 

sjukhusdirektörer och enhetsansvariga.
148

 Om en så kallad hackare får tillgång till någon 

annans patientjournal så skulle denna kunna ändra i denna, och därmed skapa kaos inom 

sjukvården med felmedicineringar och felaktigt ställda diagnoser som följd. Detta 

scenario skulle inte kunna uppkomma med de så kallade e-journalsystemen som 

patienterna har tillgång till om dessa är av karaktären att de endast kan läsas och inte 

redigeras. Så är självklart fallet med de journaler som kan nås via portalen mvk, eller 

mina vårdkontakter som den även kallas. Denna problematik är alltså inte aktuell för 

uppsatsämnet, men genom att undersöka den kan inser vi att ett journalsystem som 

endast är tillgängligt för läsfunktion endast kan drabbas av en enda säkerhetsrisk, och 

det är risken för att en utomstående får tillgång till känsliga personuppgifter. Detta är en 

risk som inte är förenad med risker för patientens hälsa. Däremot är det en risk som är 

direkt kopplad till den enskildes personliga integritet. Värt att nämna är dock att om den 

enskilde patienten inte vet om att dennes känsliga personuppgifter läckt till en tredje 

                                                           
146

 Jag väljer att använda mig av uttrycket teoretiserad risk, då det i kritiken inte framförts några faktiska 
fall då detta hänt och underbyggande av risken inte, i alla fall inte tydligt, följer.  
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part, och den tredje parten inte avslöjar detta på något vis för omvärlden – har då 

verkligen en integritetskränkning skett? 
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6 De lege ferenda – Framtida förändringar 

6.1 Inledning 

De lege ferenda är ett latinskt uttryck som är svårt att direktöversätta till modern 

svenska på grund av grammatiska skillnader mellan vårt språk och latinet, men vars 

innebörd är vad lagen borde vara. Det är motsatsen till de lege lata, vilket då betyder 

vad lagen är. De lege ferenda brukar i argumentativt syfte även åsyfta andra regleringar 

än just lag, så som andra författningar, förordningar och praxis, men även sedvana och 

branschpraxis. Uttrycket kan alltså sammanfattningsvis användas inte bara för att 

uttrycka behov av lag utan även beskriva behov av framtida förändringar i allmänhet.  

 

6.2 Behov av rättslig reglering 

6.2.1 Läsloggar och e-bokslån 

Finns ett behov av en rättslig reglering eller sköts regleringen av vården i huvudsak 

genom föreskrifter inom den egna verksamheten och andra semilegala instrument?  

Vissa företeelser bör regleras, och vissa har redan reglerats. I detta stycke ska några 

exempel belysas, som bland annat berör läsloggar och e-bokslån. 

 

6.2.2 Föreslagen struktur för utlämnande av s.k. läsloggar
149

  

Följande punktformade lista är en handlingsplan som även skulle kunna ses som ett 

försök att belysa en situation som i dagsläget kan tyckas relativt tydligt reglerad, men 

som i realiteten kan visa sig vara förrädisk. Det finns i dagsläget en reglering som står 

att finna i bland annat patientdatalagens 3 kap. Då denna reglering endast berör när 

patientjournaler ändras och inte uttryckligen när de endast läses finns ett glapp i 

lagstiftningen. Detta glapp fylls av offentlighet- och sekretesslagstiftningen, som 

tillsammans med brottsbalkens 4 kap. 9 c § bidrar med en relativt tydlig reglering kring 

situationen som kan uppstå om en patient får läsa att en eventuellt obehörig läkare eller 

annan vårdpersonal har läst dennes journal. Undantag från där denna reglering stadgar 

att patienten ska kunna begära ut just den del av journalen som stadgar vem eller vilka 

som läst nämnda journal borde kunna göras i det enskilda fallet med hänsyn till några 

olika uppräknade rekvisit, vilka nedan följer. 
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- Vårdens art och omfattning? – Rör det sig om rutinbesök eller tvärtom vård 

av ytterst privat natur så som gynekologi, vård för övergrepp eller dylikt? 

Vid rutinbesök bör regleringen tolkas till fördel för patienten, och vid 

delikata vårdbesök så som gynekologi eller kvinnomottagning bör reglerna 

tolkas till nackdel för patienten. Denna skulle enligt vad läkarkåren hyser 

farhågor kring kunna fara illa av om – låt oss vara stereotypa i vår teoretiska 

situation - en man läser i sin kvinnas journal att hon varit hos gynekologen. 

Den specifika gynekologen ifråga skulle då kunna drabbas av våld och hot, 

fasar vissa.
150

 

 

- Antalet vårdbesök i förhållande till läsningar i journalerna – en kvot skulle 

kunna användas för att avgöra. En patient som har väldigt många vårdbesök 

ett visst år skulle med lätthet kunna motiveras acceptera att fler läkare har 

läst i dennes patientjournal.   

 

- Den som läser i journalen och dess relation till patienten, Är det t ex 

vårdgivande ansvarig läkare? Om så är fallet bör huvudregeln vara att 

information ej ges ut. Om svaret är nekande bör en prövning göras och 

utfallet av denna borde i flertalet fall bli att information ges ut. Är det en 

tidigare vårdansvarig läkare så bör huvudregeln vara att information om 

vem det är ej ges ut. Om så inte är fallet så bör en prövning göras och 

huvudregeln i det fallet bör vara att information ges ut. 

 

- Är det någon behörig men utan vårdmässig anknytning? I så fall bör 

huvudregeln vara att information ges ut. Detta är ett typfall för att ge ut 

namn, det kan till exempel röra sig om någon med icke-kliniskt ansvar för 

patienten men som ändå har behörighet, exempelvis en röntgentekniker. Om 

det rör sig om en obehörig person utan vårdmässig anknytning så är det 

fråga om en typ av intrång och bör leda till en anmälan av något slag. Det 

skulle troligen kunna vara att se som obehörigt dataintrång och därmed vara 

straffbart enligt brottsbalkens 4 kap 9 c §. Detta är ett allvarligt brott med 
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 Exempelvis för Anna Rask-Andersen upp detta argument i läkartidningen och använder då psykiatrin 
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fängelse i upp till högst två år i straffskalan. Tills personen ifråga är dömd 

enligt den straffprocessuella instansordningen bör huvudregeln vara att ej 

utge namn och information. En svår bevisfråga uppstår här huruvida vem 

det faktiskt är som obehörigen har läst information och hur det 

processrättsligt skulle gå till att lagföra personen för brottet tänker jag inte 

närmare gå in på då det troligen är väldigt komplicerat av rent tekniska skäl 

så som inloggningskonton, ip-adresser och liknande. 

 

Ovan nämnda struktur kan definitivt ifrågasättas huruvida den behövs och är relevant. 

Det finns rättsfall på området och dessa är relativt konsekventa i sin bedömning av de 

uppkomna situationerna.
 151

  Om läkaren eller vårdpersonalen ifråga som varit inne och 

läst i en patients journal ifrågasätts för sitt agerande och åtalas för detta så verkar 

huvudregeln kunna utläsas så som att den som är illojal mot patienten i sitt läsande av 

patientjournaler döms för dataintrång och då utdöms i de allra flesta fall dagsböter, 

medans den som läst i en patientjournal av rent vård- och hälsosmässigt lojala skäl, men 

inte varit direkt anknuten till patientens vård, frias för samma faktiska handling.
152 

Trots 

detta behövs en reglering kring just utlämnandet av själva namnen, av olika skäl. Denna 

skulle alltså kunna se ut som ovan föreslagna struktur. Västra Götalands läns landsting, 

Sveriges läkarförbund är några av flertalet remissinstanser i prop. 2007/08:126 som 

ställer sig positiva till en reglering av så kallade läsloggar, och Sveriges läkarförbund 

uttalar sig mycket starkt och hävdar att patientens rätt till läsloggar är självklar, men att 

rutiner behövs i ärendet.
153

 

Handlingsplanen som jag presenterar kan kritiseras utifrån det faktum att den kräver 

att varje begäran om att granska en viss journals aktivitetslogg, det vill säga vilka som 

har läst i journalen, behöver passera genom en tjänsteman anställd av landstinget eller 

vårdgivaren ifråga. Då uppgiften inte nödvändigtvis ligger i vårdgivarens intresse skulle 

den i slutändan åligga landstinget. Innebörden av åliggandet är ökade kostnader, och det 

är något som landstinget gissningsvis vill undvika och landstinget skulle säkerligen vara 

kritiska till nedanstående förslag från min sida. Handlingsplanen kan vidare kritiseras 

utifrån ett synsätt som uttrycks av fyra läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De 

hävdar att möjligheten för läkare läsa patienternas journaler bland annat är värdefull 
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utifrån en kompetensutvecklingssynvinkel, då bland annat en tidigare behandlande 

läkare genom att läsa patientens journal kan fortsätta följa en patients utveckling till 

nästa vårdinstans och då utvärdera sin egen insats för patienten.
154

 Det skulle kunna leda 

till att bättre vård kan erbjudas. Ett citat från debattartikeln följer nedan. 

 

”Läkarens professionella utveckling, som både bygger på 

medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, är grunden till en 

god kvalitet i sjukvården. För att den enskilde läkaren skall 

utvecklas krävs återkoppling och då är patientjournalen en 

ovärderlig källa till information och kunskap. Att inte kunna 

utnyttja denna innebär en försämring i omhändertagande både 

för den aktuella patienten och kommande patienter och i 

förlängningen försämras patientsäkerheten.
 155

” 

 

Citatet belyser ett starkt argument för att läkare skall, med stöd av den etiska plikt de 

har och det förtroende de genom denna plikt anser sig åtnjuta från allmänheten, med 

relativt stor frihet kunna läsa i journalsystem. Själva påståendet är självklart färgat, då 

det hävdas av just medlemmar utav läkarkåren. Med detta sagt menas inte att det ska 

vara helt fritt att läsa vilken patient som helst journal, men återkoppling till tidigare 

patienter är av en för forskningen och utvecklingen inom hälso- och sjukvården 

essentiell karaktär, om man väljer att hålla med de i artikeln debatterande läkarna. 

 

6.2.2 Oförutsedda konsekvenser 

Oförutsedda konsekvenser kan självklart uppstå vid ett nytt projekt som startas upp. 

Landstinget i Uppsala län har använt sig av ett pilotprojekt, där användare har kunnat 

logga som testare av det nya systemet innan detta blev publikt. Det till trots finns inget 

som garanterar att inte problem kan uppstå. Nedan följer ett problem som inte var 

förutsett vid ett annat tillgänglighetsgörande. Detta rörde inte e-journaler, utan e-böcker. 

De analogiska slutsatser vi kan dra av exemplet är att oförutsedda konsekvenser kan 

uppstå vid ett tillgängliggörande om inte det har någon tidigare motsvarighet. 

Konsekvenserna kan vidare vara av rättslig karaktär och bestå utav stämningar vid 

domstol, men kan även så som i nedan följande exempel vara av konsekvenskaraktär 
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och leda till att – trots att inte något är rättsligt fel – en företeelse måste begränsas eller 

på annat sätt alterneras. Därav är följande exempel intressant för uppsatsämnet. 

Medborgarna i en kommun kan sedan snart tio år låna böcker på internet.
156

 

Användaren får då aldrig böckerna i inbunden form utan som en digital bok, helt enkelt 

en pdf-fil att läsa på en läsplatta eller på datorn.
157

 E-böcker och e-journaler är till sin 

karaktär varandra mycket olika kan tyckas, och så är självklart även fallet. Däremot är 

tillgängliggörandet av ett visst format som fram tills en viss tidpunkt endast funnits i 

pappersform dem gemensam, och därav är jämförelsen relevant. De digitala böckernas 

intåg på internet har för att kunna genomföras krävt vidlyftiga och lukrativa kontrakt, 

sett från upphovsrättshavarorganisationernas sida. Vad det faktiskt leder till är att 

kommunerna betalar stora summor till dessa, bland annat den svenska organisationen 

ALIS
158

, per utlåningstillfälle för varje litterärt verk. Ett juridiskt och även politiskt 

problem som uppstod då var om varje användare av utlåningssystemet, det vill säga 

medborgarna i en viss kommun, skulle få låna obegränsat med böcker. Det visade sig 

nämligen att användarna tenderade att låna många fler böcker digitalt än i inbunden 

form, och troligen lästes många av dess digitala böcker inte ut eller ens öppnades innan 

lånetiden var över. Oavsett vad användaren gjorde med böckerna kostade utlåningen av 

dessa kommunen pengar – det var så avtalet var konstruerat. Var detta juridiskt gångbart 

ur en ren skattemedelssynvinkel? Var kommunen tvungen att fortsätta erbjuda de egna 

medborgarna möjligheten att låna böcker på internet? Man löste problemet genom att 

sätta ett lånetak på maximalt fem böcker parallellt per låneperiod, för att hålla nere 

kostnaderna.
159

 

  Lösningen visade sig sedan inte vara hållbar utan kommunen har nu beslutat att 

endast tre böcker ska kunna lånas parallellt, detta för att inte avgifterna biblioteken 

betalar per till nämnda upphovsrättsorganisationer ska bli för stora och krossa 

budgeten.
160

 

  Ovan ställda problematik kring e-böcker är ett typexempel på oförutsedda 

omständigheter som kan uppstå rörande ett tillgänglighetsgörandeprojekt och att 

granska de juridiska problem som skulle kunna uppstå vid ett tillgänglighetsgörande – 
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närmare bestämt tillgänglighetsgörandet av patientjournaler på internet, är syftet med 

uppsatsen. 

Konsekvenserna av presenterat tillgänglighetsgörande med e-böcker blev endast av 

praktisk karaktär, och med de legala delarna kring e-journaler genomgångna hävdar jag 

att eventuella problem och konsekvenser av på internet för den enskilda patienten 

tillgängliga e-journaler skulle även dessa endast bli av praktisk karaktär. 

 

 

6.3 Attityd och samhällelig förändring 

6.3.1 En generationsfråga?  

De åsikter som går att särskilja i texten följer av ett resonemang som i grund och botten 

handlar om vad som är god hälsa, och hur detta har sitt ursprung i en bas av god vård. 

Vad god hälsa är definieras av WHO i dess konstitution, men måste utvecklas vidare 

och sättas i en kontext gentemot dagens samhällsliga klimat.
161

 Vad som tidigare i 

uppsatsen beskrivs som ett socialt fenomen kanske egentligen även är av karaktären en 

generationsfråga. Betydelsen det skulle ha för frågan är att om det är en 

generationsfråga så måste lagstiftaren och de över vården styrande organ så som 

exempelvis landstingen ha en flexibel attityd till förändringar inom området integritet 

och vård. Denna flexibilitet måste vara speciellt inriktad på förändringar inom det 

samhällssociala området och då tekniska förändringar som skapar behov som tidigare 

kanske inte fanns eller var av en helt annan karaktär. En hel generation medborgare kan 

alltså komma att ställa helt nya krav på hälso- och sjukvården. 

 

6.3.2  Är innebörden av vad som är god vård styrd av sociala fenomen? 

Tydliga sociala fenomen uppstår ibland i samhället vi lever i. Oftast rör det sig om små 

företeelser som individen inte reflekterar över, men då och då uppstår ett större socialt 

beteendemönster som de allra flesta medborgare blir, om än mer eller mindre, berörda 

av. Nämnda sociala beteendemönster kan vara tydligt kopplade till teknisk utveckling 

inom ett visst område och blir då ytterst tydliga. 

Vissa av dessa beteendemönster rör företeelser som vi medborgare tidigare inte 

ansett oss behöva eller ens vetat reflekterat över dess behovsförenade existens. Ett 

exempel på detta är internet som de flesta av oss för femton år sedan inte trodde att vi 
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skulle använda i den utsträckning vi gör idag.
162

 Ytterligare och vidare belysande 

exempel står att finna även inom tidigare sociala fenomen. Exempel på detta är 

facebook.
163

 Facebook är ett socialt nätverk som använder tidigare nämnda tekniska 

nätverk för kommunikation, nämligen internet. Utan internet, inget facebook. Och även 

med internet, utan facebook så har vi inte varken som samhällsgrupp eller som individer 

något behov av facebook. De flesta är nog absolut rörande eniga om att vi inte hade ett 

behov av en social kommunikationsplattform då vi inte visste om detta behov. Nu när 

behovet väckts finns behovet och är en del av mångas dagliga liv och rutiner. Om detta 

är bra eller dåligt spelar mindre roll och är inte relevant för uppsatsen. Däremot är det 

av vikt att understryka att behov kan skapas utan att för den delens skull uppfylla luckor 

bland våra behov som individer och medborgare. Dessa behov kan vara viktiga att se på 

när god hälsa därmed god vård ska granskas och skulle för uppsatsämnet kunna bestå 

utav behovet av lättillgänglig information genom den i nuläget mest använda 

informationsutbytesplattformen i samhället, nämligen internet. 

 

6.3.3  Bör lagstiftaren ta hänsyn till sociala och tekniska utvecklingar som leder till    

          en förändrad behovsstruktur? 

Ett synsätt som skulle kunna vara relevant att undersöka är huruvida landstinget 

verkligen behöver anpassa sig till nya tekniska och sociala fenomen. Landstingen skulle 

i olika utsträckning kunna hävda att förändringar i de system som finns samt de rutiner 

kring tjänster man redan erbjuder inte är nödvändiga. Vad som var god vård förr, och 

därmed ledde till god hälsa tidigare i ett dåtidsperspektiv skulle kunna hävdas vara god 

vård även i dagsläget. Det behöver inte nödvändigtvis finnas något som talar för att god 

vård och innebörden av god hälsa förändras över tid, om man tittar på föregående år 

jämfört med nuvarande år. Kanske kan man till och med överföra denna argumentation i 

ett betraktande av föregående femårsperiod jämfört med nuvarande femårsperiod. 

Däremot är det svårt att säga att föregående decennium inte var så pass annorlunda, 

både samhälleligt, socialt och tekniskt, att även innebörden av vad god vård förändrats. 

Kanske är det ingen förändring som sker inom vården, utan följer av att ett visst intryck 

av god hälsa och med denna hälsodefinition kopplad upplevelse alterneras över tid. 
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Detta alternerande av den egna hälsodefinitionen är vad jag i uppsatsen benämnt 

hälsans presens. Nedanstående citat kommer från utredningen som är bakomliggande 

den eventuellt kommande patientlagen.
164

 I förarbetena följer här samma resonemang 

och åsikter som jag gör gällande i detta de lege ferenda-kapitel, nämligen att vården och 

omsorgen har stora behovsförändringar att se fram emot, och det behöver blickas framåt 

i perioder av åtminstone 10 år för att möta de nya behoven. 

 

”Fokus i betänkandet ligger i de frågor som vården och 

omsorgen behöver kunna hantera på 10–15 års sikt, och vilken 

roll staten bör ta i dessa frågor. Utredningen har bl.a. 

identifierat fem faktorer av särskilt stor betydelse för vården och 

omsorgen. Dessa beskrivs som utmaningar för den offentliga 

finansieringen, den ökade inter-nationella rörligheten, 

kunskaps- och IT-utvecklingen, att patienter och brukare kan 

och vill ha mer makt över sin egen vård och omsorg,[…]” 
165

 

 

Det handlar precis som man i förarbetena påpekar om kunskapsutveckling, IT-

utveckling och att patienter kan och vill ha mer makt över sin egen vård och omsorg. 

Detta kan bero på en mängd faktorer, men jag är villig att tro att en av dem är den 

social-tekniska internetrelaterade utveckling som bland annat medför en kraftig 

kommunikationsökning i allmänhet och specifikt utökad kommunicering av kunskap. 

Denna kunskap skapar ett behov – nämligen behovet av att få mer makt över sin egen 

vård. Makten ifråga som även lagstiftaren pekar ut i ovan citerade text skulle kunna 

bestå i makten över att själv kunna logga in i sin egen journal via internet. 

Jag finner inga rättsliga hinder som talar för ett e-journalsystem skulle kunna vara 

rättsligt ogångbart utan snarare motsatsen, nämligen att både lagstiftaren och samhället 

skulle anse ett digitalt patientjournalsystem med åtkomst via internet väl förenligt med 

de informationsbehov som vi genom uppsatsen kommit fram till finns och kommer att 

öka över tid. Jag talar om ett hälsans presens, och i uppsatsen analyserade digitala 

journalsystem bör utvecklas i samspråk med nämnda presens då det inte finns några 

rättsliga hinder för detta. 
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Självklart kommer konsekvenser av ett sjösättande av e-journalsystem att 

uppkomma. Dessa kommer dock vara av praktisk konsekvenskaraktär, så som i 

exemplet med e-böckerna, och inte bero på att det är rättsligt inkorrekt att låta patienter 

tillgodogöra sig information om dem själva hemifrån på internet via sin dator. 
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