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Sammanfattning 
 

Patientjournalen är ett viktigt verktyg för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska få  

nödvändig information om patienten och utföra en god och säker vård. Journalen kan      

innehålla känslig information som är viktig att skydda från obehörig läsning. Det följer 

av att den personliga integriteten är ett skyddsvärt intresse som garanteras i bland annat 

regeringsformen, Europakonventionen och patientdatalagen (2008:355), PDL. Skyddet 

av den personliga integriteten ställer krav på lagens utformning och tillämpning.        

Utvecklingen av elektroniska journalsystem har möjliggjort att patientjournaler kan 

kommas åt i större utsträckning, vilket kan ses som en god utveckling för både patienten 

och vårdpersonalen eftersom det blir lättare att ta del av information. Det innebär     

samtidigt ökade risker för integritetsintrång om den ökade tillgängligheten till journaler 

inte hanteras på ett bra sätt.  

Särskild reglering om åtkomst till patientjournaler finns i framförallt PDL. Av          

4 kap. 1 § PDL framgår att hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av uppgifter om en 

patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver 

uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvårds-

verksamheterna råder dock stor osäkerhet om hur bestämmelsens krav på t.ex. ”deltar i 

vården av patienten” ska tolkas. Såväl vårdgivare som vårdpersonal har därför svårt att 

bedöma de rättsliga ramarna för journalåtkomst. 

Avsaknaden av klara och tydliga regler om vårdpersonalens läsning av journaler kan 

ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt. Tolkningssvårigheterna leder till bristande      

förutsebarhet av reglernas tillämpning. Lagstiftarens intentioner har förvisso varit goda 

med att hålla öppet för vården att tolka regeln men det inte har gett önskat resultat. Mot 

den bakgrunden kan det också ifrågasättas om lagen utgör ett tillräckligt skydd för den 

personliga integriteten, med hänsyn till att det ska ges ett praktiskt och effektivt skydd 

som utesluter varje möjlighet att få otillåten tillgång till uppgifterna från första början.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Föreställ dig att du vårdas på ett sjukhus och samtalar med en läkare. Ni diskuterar    

intima besvär, symptom och hälsotillstånd. Du vet att en del av det som sägs kommer 

att skrivas i din journal. Du har samtidigt i åtanke att journalen är ett viktigt redskap för 

att få vården du behöver och kanske tänker du inte närmare på det. Eller så börjar du 

fundera på vem som kan läsa din journal. Du känner till att det numera finns omfattande 

system som gör att många som arbetar på sjukhuset har en faktisk möjlighet att gå in i 

journalen. En släkting eller bekant arbetar kanske på samma sjukhus men deltar inte i 

vården av dig. Får den personen läsa din journal ändå? Du vet inte om det finns regler 

som sätter stopp för det. Dina farhågor gör att du utelämnar viktig information om ditt 

hälsotillstånd i samtalet med läkaren. Föreställ dig istället en omvänd situation.           

Du arbetar som läkare på sjukhuset och har tidigare haft en patient hos dig som du vill 

följa upp för att se om föreslagen vårdåtgärd har mottagits. Får journalen läsas? Du vet 

inte vad som gäller och av rädsla för att agera utanför de rättsliga ramarna undviker du 

att läsa journalen, trots att det kan vara av betydelse för din kompetensutveckling. 

Situationerna ovan är ett försök att skildra svårigheter som kan uppstå vid journal-

åtkomst. Hälso- och sjukvården måste ha tillgång till information om patienten för att ge 

en god och säker vård.1 Regler om journalföring fanns redan i den första allmänna     

läkarinstruktionen från 1890, som föreskrev att provinsialläkare och stadsläkare var 

skyldiga att föra journal över den sjukvård som utövades.2 Utvecklingen har gått från en 

tid då det handlade om att dokumentera uppgifter, till att snarare handla om hur         

dokumenterade uppgifter kan användas för att skapa bästa möjliga resultat för            

individen.3 En mer omfattande informationshantering i hälso- och sjukvården kan bidra 

till förbättrad kvalitet och säkerhet i vården.4 Samtidigt är nya möjligheter inte sällan 

förknippande med vissa risker, såsom obehörig journalläsning och potentiella            

integritetsintrång.5 

                                                
1 Prop. 2007/08:126, s. 81. 
2 Kongl Maj:ts nådiga instruktion för läkare som äro för helso- och sjukvården inom visst område anstäl-
de, äfvensom för andre som utöfva läkarekonsten (1890:58). 
3 SOU 2014:23, del 1, s. 65. 
4 SOU 2014:23, del 1, s. 66. 
5 Prop. 2007/08:126, s. 110 och 141. Se även SOU 2006:82, s. 364 och SOU 2014:23, del 1, s. 66. 
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1.2 Frågeställning och syfte 
I uppsatsen behandlas följande frågeställningar. När får hälso- och sjukvårdspersonalen 

inom en vårdgivares verksamhet ta del av en patientjournal enligt nuvarande regelverk? 

Hur förhåller sig den rättsliga regleringen om journalåtkomst till rättssäkerhet och  

skyddet för patientens personliga integritet? 

Syftet med uppsatsen är att utreda de rättsliga kraven för vårdpersonalens tillgång till 

patientjournaler inom en vårdgivares verksamhet och utvärdera hur reglerna fungerar i 

praktiken. Syftet uppnås genom att åskådliggöra problem som uppstår vid tolkningen av 

regelverket och vilka konsekvenser det kan få för vårdgivaren, hälso- och sjukvårds-

personalen samt patienten. Regelverket studeras med utgångspunkt i patientens         

personliga integritet. Vidare analyseras den rättsliga regleringen utifrån ett               

rättssäkerhetsperspektiv med fokus på legalitet och förutsebarhet, med mest emfas på 

den sistnämnda.  

  

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till offentlig hälso- och sjukvård och därför behandlas inte    

privat hälso- och sjukvård. Eftersom fokus ligger på journalåtkomst inom en vård-

givares verksamhet berörs inte sekretess mellan olika vårdgivare. Sekretess mot utom-

stående behandlas inte heller. Ämnet är avgränsat till elektroniska journaler och av den 

anledningen behandlas inte journaler i pappersform. Endast åtkomsten och tillgänglig-

heten av journaler utreds, vilket innebär att övriga frågor om exempelvis journalens 

upprättande, innehåll, förvaring eller gallring inte berörs. Uppsatsen är vidare avgränsad 

till hälso- och sjukvård som är individuellt inriktad, vilket innebär att miljö- och      

samhällsmedicin och annan förebyggande hälsovård av mer generell karaktär inte     

omfattas. Uppsatsen behandlar inte heller någon specialiserad form av vård, som            

exempelvis psykiatrisk tvångsvård, eftersom det aktualiserar andra krav på lag-

stiftningens utformning som faller utanför syftet för uppsatsen.  

En av uppsatsens utgångspunkter är den personliga integriteten. Innebörden av      

begreppet fastställs inte på detaljerad nivå utan förklaras tämligen kortfattat i relation 

till dess betydelse för uppsatsens frågeställningar. Rättsäkerhetsbegreppet diskuteras 

utifrån legalitet och förutsebarhet då de ansetts bäst lämpade att granska relevant regel-

verk utifrån. 
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Uppsatsen är inriktad på svensk rätt, med begränsat inslag av Europarätten i form av hur 

Europadomstolen har sett på rätten till privatliv i Europakonventionen och patient-

information. Utformningen av regelverket om behandling av personuppgifter inom 

hälso- och sjukvården har påverkats av bland annat EU-rätten. Eftersom framställningen 

inte syftar till att behandla tillkomsten av regelverket utan snarare dess tillämpning i 

praktiken, lämnas EU-rätten utanför denna uppsats. Avslutningsvis utesluts frågor om 

tillsyn och disciplinåtgärder från myndigheter. 

 

1.4 Begrepp  
Inledningsvis ska ett antal begrepp och ordval förklaras. Med hälso- och sjukvård avses 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.6        

På vissa ställen i uppsatsen används vård som en synonym till hälso- och sjukvård.     

En offentlig vårdgivare är till exempel det landsting som ansvarar för hälso- och     

sjukvårdsverksamhet inom området.7 En statlig myndighet eller en kommun kan också 

vara vårdgivare. Eftersom endast offentlig hälso- och sjukvård behandlas i uppsatsen 

används fortsättningsvis vårdgivare istället för offentlig vårdgivare. Med                 

hälso- och sjukvårdspersonal avses den person eller de personer som i sitt yrke utför 

hälso- och sjukvård.8 Vårdpersonal används ibland som en synonym. Med patient    

menas en person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.9 

Patientjournal innebär en eller flera journalhandlingar som rör samma patient.10 Journal 

används på vissa ställen som en förkortning av patientjournal. Med patientinformation 

avses information i en patientjournal. Behandling av personuppgifter åsyftar automatisk 

behandling av sådana uppgifter eftersom endast elektroniska patientjournaler berörs i 

denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 
                                                
6 1 § HSL och definition av hälso- och sjukvård i Socialstyrelsens termbank.  
7 Jämför definition av vårdgivare i Socialstyrelsens termbank. 
8 Definition av hälso- och sjukvårdspersonal i Socialstyrelsens termbank. 
9 Definition av patient i Socialstyrelsens termbank. 
10 Definition av patientjournal i Socialstyrelsens termbank. 
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1.5 Metod och material 
Uppsatsen har huvudsakligen utgått från en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska 

metoden innebär att gällande rätt beskrivs, systematiseras och tolkas inom en viss      

bestämd ram.11 Utgångspunkten tas i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och juridisk 

litteratur.12 Metodens syfte är att hitta lösningen på ett rättsligt problem genom att     

applicera en rättsregel på problemet. En strikt tolkning av den rättsdogmatiska metoden 

kan dock göra framställningen alltför begränsad och deskriptiv.13 Därför är det av      

betydelse att det också finns inslag som både försvarar och kritiserar den gällande     

rätten. Det kan dock invändas att en värderingsfri rättsdogmatik inte är möjlig då      

värderingar är en nödvändig del av rättsdogmatiken.14 Metoden blir då snarare analytisk 

än en dogmatisk och vore kanske bättre att benämna som en rättsanalytisk metod.15 

I denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts för att fastställa gällande 

rätt. Arbetssättet har dock inte varit strikt bundet till en sådan klassisk rättsdogmatisk 

metod som nämnts ovan, utan analyser och bedömningar har gjorts på ett mer nyanserat 

sätt. Tillvägagångssättet kan därför anses ha gått utanför den rättsdogmatiska metoden i 

traditionell bemärkelse och snarare närmat sig en s.k. rättsanalytisk metod. En beskriv-

ning av gällande rätt har inte ansetts tillräcklig eftersom syftet med uppsatsen inte är att 

endast fastställa gällande rätt. Den deskriptiva delen är förvisso en viktig grund för    

resonemangen men huvudfokus ligger på att bedöma, problematisera och analysera den 

gällande rätten. På detta sätt erbjuds mer nyanserad argumentation och lösningar av de 

rättsliga spörsmålen. 

Arbetssättet har kompletterats med en rättssociologisk metod för att utreda de         

effekter som den gällande rätten har inom hälso- och sjukvården. Den rättssociologiska 

metoden är till skillnad från den rättsdogmatiska metoden en empirisk vetenskap som 

behandlar förhållandet mellan rätt och samhälle. 16  Grunden för såväl den rätts-

sociologiska som den rättsdogmatiska metoden är de traditionella rättskällorna.      

Rättssociologin har dock ett ytterligare skikt då den utgår från hur verkligheten fungerar 

på olika samhällsområden och undersöker den rätt som faktiskt tillämpas, vilket gör att 

                                                
11 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 649 och Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, 
SvJT 2004, s. 110. 
12 Jareborg, Rättsdogmatik som rättsvetenskap, SvJT 2004, s. 8. 
13 Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod”, i: Juridisk metodlära, s. 24-25. 
14 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 250. 
15 Sandgren, TfR 2005, s. 656. 
16 Hydén, ”Rättssociologi - Om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle”, i: Juridisk metodlära, 
s. 207-209. 
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den utfaller oberoende av vad som framgår av rättskällorna.17 Enligt rättssociologin är 

rätten på pappret och rätten i verkligheten två olika saker.18 I denna uppsats har en rätts-

sociologisk metod använts för att undersöka de rättsliga verkningarna i vården och även 

dess effekter utanför den juridiska disciplinen. Rättens verkningar inom hälso- och 

sjukvården har varit en viktig aspekt för att diskutera rättssäkerhet. 

Valet av källmaterialet motiveras enligt följande. Förarbeten har använts för att förstå 

avsikten med regelverken och i synnerhet PDL som innehåller bestämmelser om 

journalåtkomst. Den statliga utredningen SOU 2014:23 har varit av hjälp för att under-

söka praktiska problem med PDL och förslag att åtgärda dessa. Utredningens förslag är 

dock omfattande och berör många komplexa frågor som inte faller inom syftet för denna 

uppsats.19 Mot den bakgrunden har det endast varit nödvändigt att använda de delar av 

utredningen som berör reglerna om inre sekretess och dess tillämpningsproblem inom 

hälso- och sjukvården. 

Det har funnits begränsat med prejudicerande domar gällande uppsatsens specifika 

frågeställningar. Några underrättsavgöranden har dock varit av intresse. Det kan dock 

inte dras generella slutsatser utifrån de avgörandena utan dessa har använts för att      

illustrera rättstillämpningen. Vidare har handböcker från Socialstyrelsen använts för att 

närmare förstå den rättsliga regleringen. Ett par JO-ärenden har studerats för att belysa 

hälso- och sjukvårdens oförmåga att förstå regelverkets innehåll. 

Med anledning av begränsad förekomst av juridisk doktrin om PDL:s regler om     

åtkomst till patientjournaler samt dess resultat i hälso- och sjukvårdsverksamheterna, 

har jag i viss mån sökt mig utanför de traditionella rättskällorna. Ett flertal artiklar i  

medicinsk tidskrift, främst Läkartidningen, har studerats för att få en närmare förståelse 

för hur aktörer inom hälso- och sjukvården uppfattar reglerna. De medicinska artiklarna 

har förvisso ingen juridisk bärkraft men illustrerar rättstillämpningen. Ett par debatt-

artiklar i Läkartidningen från personer med befattning inom hälso- och sjukvården har 

även använts för att illustrera uppfattningen av regelverket. De artiklarna har inte heller 

någon juridisk tyngd men har uppmärksammats för att skildra lagens tillämpnings-

svårigheter. 

                                                
17 Hydén, s. 207-209.  
18 Hydén, s. 207-209.  
19 Utredningens uppdrag var att utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig 
informationshantering inom samt mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredningen föreslog 
bl.a. att det ska införas två nya lagar om behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården    
respektive inom socialtjänsten som ska ersätta nuvarande lagar på området. 
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1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med kapitel två som behandlar patientjournalens funktion och hur   

utvecklingen av journalsystem påverkar den potentiella åtkomsten till journaler.        

Patientens och hälso- och sjukvårdspersonalens grundläggande intressen introduceras i 

form av god vård, tillgång till nödvändig patientinformation och skydd för den          

personliga integriteten. Problematiken med att balansera olika intressen presenteras.      

I kapitel tre utreds begreppet personlig integritet och hur dess skydd kommer till uttryck 

i svensk grundlag och Europakonventionen. Den personliga integriteten utgör en grund-

bult för analysen av det rättsliga regelverket och det är därför viktigt att känna till vilka 

element som begreppet består av. I kapitel fyra behandlas rättssäkerhetsbegreppet med 

fokus på legalitet och förutsebarhet. Rättssäkerheten tas upp i detta kapitel för att lägga 

grunden för vilka krav som bör ställas på lagstiftningens utformning och dess tillämp-

ning. Mot den bakgrunden kan senare avsnitt om specifika regler om journalåtkomst 

bygga vidare rättssäkerhetsaspekterna. I kapitel fem ges en överblick av hälso- och 

sjukvårdens organisation, ansvarsfördelning och styrande regelverk. Det är nödvändigt 

att beskriva hälso- och sjukvårdens ramverk innan speciallagstiftningen om journal-

åtkomst berörs. Kapitel sex behandlar förutsättningarna för att ta del av en journal inom 

en vårdgivares verksamhet. De rättsliga ramarna för inre sekretess och vårdgivarens  

ansvar förklaras. I kapitel sju görs en närmare analys och problematisering av lagens 

krav om inre sekretess. Det ställs även i förhållande till hälso- och sjukvårdens          

tillämpningsproblem med reglerna, vilket bland annat illustreras genom ett par rättsfall 

om dataintrång. Kapitel åtta återknyter till rättssäkerheten i förhållande till reglerna om 

journalåtkomst. Uppsatsen avslutas i kapitel nio med några sammanfattande          

kommentarer om framställningens slutsatser och ett resonemang förs om reglerna bör 

förtydligas.  
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2 Patientjournalen 
 

2.1 Patientjournalens funktion 
Vid vård av patienter ska det föras patientjournal.20 Skyldigheten att föra patientjournal 

gäller främst den som har legitimation eller ett särskilt förordnande att utöva ett visst 

yrke inom hälso- och sjukvården.21 Journalen kan innehålla en stor mängd känsliga 

uppgifter om patienten som kan ge en detaljerad beskrivning av en individs hälso-

tillstånd och sjukdomshistoria. Ett av de grundläggande syftena med patientjournalen är 

att bidra till en god och säker vård av patienten.22 Journalen är ett viktigt arbets-

instrument för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna planera, genomföra och 

följa upp vården. Journalen är därför en viktig källa för nödvändig kunskap om          

patienten. Den gör det möjligt för exempelvis en läkare att snabbt inhämta information 

om en ny patient.23 Journalen är också en informationskälla för patienten själv om     

vilken vård och behandling som erhållits. Vidare utgör patientjournalen ett underlag vid 

kontroll av vårdgivaren och myndighetstillsyn.24 Samtidigt som nödvändig information 

måste finnas tillgänglig för vårdpersonalen ska hanteringen av journalen även tillgodose 

krav på rättssäkerhet och ge ett skydd för den personliga integriteten.25 

 

2.2 Utvecklingen av elektroniska journalsystem 
Den tekniska utvecklingen har gått mot omfattande elektroniska journalsystem där    

integritetskänsliga uppgifter dokumenteras om ett stort antal patienter, som betydligt 

fler i personalen än bara läkaren kan få tillgång till.26 Snabbare informationsdelning 

ställer krav på såväl lagstiftaren som hälso- och sjukvårdens aktörer. På många sätt är 

det en gynnsam utveckling eftersom det ger förutsättningar för vårdpersonalen att ha 

tillgång till nödvändig information om patienten. Samtidigt får patienten en så god och  

säker vård som möjligt. Flera gemensamma initiativ har tagits av lagstiftaren, myndig-

heter och vårdgivare för att utveckla journalföringssystemen. Landstingen har             

                                                
20 3 kap. 1 § PDL. 
21 3 kap. 3 § PDL. Se även Axelsson, Medicinsk juridik för hälso- och sjukvårdspersonal, s. 65. 
22 3 kap. 2 §. Se även Prop. 1984/85:189, s. 12-13 och SOU 2006:82, s. 253. 
23 Prop. 1984/85:189, s. 12. 
24 SOU 2006:82, s. 253. 
25 Prop. 1984/85:189, s. 12-13. Se även SOU 2006:82, s. 253.  
26 Sandén, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, s. 121-122. 
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till exempel arbetat med att införa IT-stöd för vårddokumentation under många år och 

idag finns i princip all journalinformation inom svensk hälso- och sjukvård i elektro-

niska journalsystem.27 Övergripande projekt som exempelvis Nationell patientöversikt 

och Nationell eHälsa har utarbetats för att förbättra samarbetet och tillgängligheten av 

patientinformation inom en vårdgivare samt mellan olika vårdgivare. Projekten beskrivs 

inte närmare i denna uppsats men visar på ambitionen och behovet att förenkla delning 

och tillgång till patientinformation i vården. 28 

Idag är journalsystemen mer komplexa och med den utökade kretsen av vårdpersonal 

som kan ta del av journaler utmanas skyddet av patientens personliga integritet. Å ena 

sidan kan utvecklade skyddsmekanismer i journalsystemen förbättra integritetsskyddet 

på vissa sätt, till exempel genom att registrera och avslöja obehörig åtkomst. Å andra 

sidan kan patientinformation som finns tillgängligt i system med stor mängd användare 

också innebära betydande risker för integritetsintrång.29 

 

2.3 Balansgång mellan flera intressen 
Målet för all hälso- och sjukvård är att bedriva en god vård.30 Med hänsyn till hälso- och 

sjukvårdsverksamhetens komplexa natur aktualiseras inte sällan flera intressen som 

måste balanseras och vägas mot varandra. Det gäller i synnerhet frågor om åtkomst till 

journaler. Som konstaterats i ovanstående avsnitt fyller patientjournalen flera         

funktioner. Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver åtkomst till patientjournalen för att 

kunna utföra den vård eller behandling som de tilldelats att utföra. Med hänsyn till  

journalens känsliga uppgifter och utvecklade möjligheter till journalåtkomst, krävs 

gränser för att hindra obehörig läsning av journalen. Det ställer frågor om skyddet för 

den personliga integriteten på sin spets. De intressen som måste balanseras vid          

regleringen av journalåtkomst är framförallt skyddet för den personliga integriteten och 

sjukvårdens tillgång till journalen.31 Avvägningar måste därmed göras mellan nyttan 

som vissa lagstiftningsåtgärder syftar till att åstadkomma och riskerna som sådana     

åtgärder kan medföra.32  

                                                
27 SOU 2014:23, del 1, s. 108. 
28 Läs mer om Nationell patientöversikt: http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/NPO/ och         
Nationell eHälsa: http://www.nationellehalsa.se.  
29 Rynning, Public Trust and Privacy in Shared Electronic Health Records, European Journal of Health 
Law, s. 108. 
30 2 a § HSL. 
31 SOU 2014:23, del 1, s. 66. 
32 SOU 2014:23, del 1, s. 66. 
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Sedan PDL trädde i kraft år 2008 har det bland annat påpekats att integritetsskyddet är 

för svagt. Samtidigt har kritik givits att integritetsskyddet tillmäts för stor betydelse och 

patientsäkerheten riskerar att sättas åt sidan, eftersom vårdpersonal inte får nödvändig 

information. 33  Patientsäkerhet och integritetsskydd framställs följaktligen som     

varandras motsatser ibland. Kvalitet och säkerhet i vården behöver dock inte stå i    

motsats till skyddet för den personliga integriteten. Det rör sig snarare om ett samspel 

där ett välbalanserat integritetsskydd är en förutsättning för hög kvalitet och säkerhet i 

vården.34 Skyddet för den personliga integriteten är en av byggstenarna för att bedriva 

en god vård. Integritetsskyddet behöver därför ständigt anpassas för att på bästa sätt 

skydda andra värden och ge förutsättningar för en god vård.35 Sambandet kan också  

beskrivas som att hög kvalitet och säkerhet i vården oftast förutsätter ett gott integritets-

skydd, medan ett gott integritetsskydd är möjligt att åstadkomma i en verksamhet av låg 

kvalitet och säkerhet. Om det exempelvis förbjuds att föra patientjournaler skulle      

patientens integritetsskydd visserligen förstärkas men samtidigt skulle möjligheterna att 

bedriva en patientsäker verksamhet bli betydligt sämre eller näst intill obefintliga. Om 

istället integritetsskyddet skulle urholkas skulle förutsättningar för att bedriva en       

patientsäker hälso- och sjukvård bli betydligt sämre, då individer som inte känner 

trygghet med hanteringen av känsliga uppgifter potentiellt skulle undanhålla              

information för den som ska fatta ett viktigt beslut om patientens vård.36 

Syftet med detta kapitel har varit att presentera patientjournalens syfte och att       

tillgången till journaler engagerar flera intressen. Det kräver en viss balansgång i       

avvägningar mellan bland annat patientsäkerhet och skyddet för den personliga         

integriteten. I följande kapitel utreds vad som närmare avses med begreppet personlig 

integritet och hur skyddet kommer till uttryck i olika regelverk. 

  

                                                
33 SOU 2014:23, del 1, s. 66. 
34 SOU 2014:23, del 1, s. 67. 
35 SOU 2014:23, del 1, s. 67.  
36 SOU 2014:23, del 1, s. 67. 
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3 Den personliga integriteten 
 

3.1 Innebörden av begreppet personlig integritet 
Den personliga integriteten skyddas genom regler i bland annat svensk grundlag, 

EKMR, lag och kompletterande regelverk. Av RF:s målsättningsstadgande framgår att 

staten ska värna den enskildes privatliv.37 Bestämmelsens syfte är att markera målen för 

det allmännas verksamhet.38 Vidare stadgas att var och en är gentemot det allmänna 

skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke 

och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.39 

Inskränkningar får göras med stöd av lag och för vissa angivna ändamål.40 Skyddet för 

den personliga integriteten omnämns i flera lagar på hälso- och sjukvårdens område. I 

PDL finns exempelvis särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som 

syftar till att upprätthålla skyddet för patientens personliga integritet. Ett av lagens 

övergripande syften är att personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att  

patienters och övriga registrerades integritet respekteras.41  

Den personliga integriteten är ett mångfacetterat begrepp som saknar en entydig eller 

allmänt accepterad definition i svensk rätt.42 Det hindrar dock inte att det finns vissa 

moment som formar förståelsen av begreppet.43 I vardagligt tal används ofta den       

personliga integriteten för att beskriva en individs värde och värdighet.44 Begreppet kan 

även förklaras som att det tar sikte på den enskildes privata tankar och förtroliga   

kommunikation med andra, den egna kroppen samt möjligheten att själv avgöra om 

känsliga uppgifter om till exempel hälsa ska spridas till andra.45 Ett annat sätt att förstå 

den personliga integriteten är utifrån två delkomponenter. För det första bör den        

enskilde garanteras en sfär som skyddas mot otillbörligt intrång från myndigheter och 

andra utomstående. För det andra bör den enskilde ha möjlighet att själv vara med och 

bestämma i vilka sammanhang som uppgifter om honom eller henne får användas samt 

                                                
37 1 kap. 2 § 4 st. RF. 
38 Prop. 1975/76:209, s. 128 och 131. 
39 2 kap. 6 § 2 st. RF. Se även prop. 2009/10:80, s. 176.  
40 2 kap. 20 § och 21 § RF. 
41 1 kap. 2 § PDL. 
42 SOU 1984:54, s. 42. Se även SOU 2007:22, del 1, s. 52.  
43 SOU 2007:22, del 1, s. 52. 
44 Kommittédirektiv 2014:65, s. 2.  
45 SOU 2008:3, s. 14 och 245. 
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hur det ska ske.46 På liknande sätt har den personliga integriteten beskrivits i samband 

med informationshantering i hälso- och sjukvården, då den enskilde ska kunna         

kontrollera spridningen av uppgifter om sig själv eller ha en rätt att bestämma vilka 

uppgifter som han eller hon vill dela med sig till andra.47 Patienten ska således kunna 

förlita sig på att obehöriga inte tar del av känslig information som finns i exempelvis 

patientjournalen. 

Den personliga integriteten kan även fastställas med utgångspunkt i de                

grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. RF genom att skilja mellan följande     

moment. Rumslig integritet (hemfrid), materiell integritet (egendomsskydd), kroppslig 

integritet (skydd för liv och hälsa, mot ingrepp i eller mot kroppen, kroppsvisitation), 

personlig integritet i fysisk mening (skydd för den personliga friheten och rörelse-

friheten) samt personlig integritet i ideell mening (skydd för personligheten och för  

privatlivet). 48  När det gäller åtkomst till uppgifter i patientjournaler aktualiseras      

framförallt den personliga integriteten i ideell mening. För att närmare förstå skyddet av 

privatlivet och den personliga integriteten i förhållande till åtkomsten av journaler,    

berör nästa avsnitt hur rätten till privatliv har tolkats av Europadomstolen. 

 

3.2 Skyddet i Europakonventionen 
EKMR gäller som svensk lag och har en viss särställning då det är grundlagsstadgat att 

lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med konventionen.49 Artikel 8 EKMR 

skyddar bland annat privatlivet, vilket även omfattar skydd för den personliga            

integriteten avseende uppgifter om en privatperson.50 Bestämmelsen ställer krav på att 

konventionsstaterna skyddar individer mot godtyckliga ingrepp från myndigheternas 

sida. Den medför också positiva förpliktelser i form av att staterna ska se till att den  

enskildes rätt till privatliv skyddas på ett effektivt sätt.51  

Den närmare innebörden av privatliv har utarbetats genom praxis från                

Europadomstolen.52 Rättsfallet I. mot Finland berörde hantering av patientjournaler på 

ett sjukhus som inte gav ett tillräckligt gott skydd mot att obehörig vårdpersonal kunde 

                                                
46 Prop. 1997/98:108, s. 27. 
47 SOU 2006:82, s. 291. Se även prop. 1997/98:108, s. 27. 
48 SOU 1984:54, s. 42. Se även SOU 2007:45, s. 175 och SOU 2015:31, s. 51. 
49 2 kap. 19 § RF. 
50 Roagna, Council of Europe human rights handbooks, s. 12. 
51 Roagna, s. 60. 
52 Roagna, s. 12. 
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gå in i journaler.53 Bakgrunden till fallet var följande. Sjuksköterskan I. arbetade på ett 

sjukhus som drevs i offentlig regi, där hon även var patient och behandlades för hiv. 

Kollegorna upptäckte hennes hiv-status efter att ha läst hennes journaler, trots att de inte 

deltog i hennes vård. I Europadomstolen klagade I. över att hon inte hade skyddats mot 

otillåten läsning av uppgifter i journalen och att staten därför inte fullgjort sina positiva 

skyldigheter. 

Europadomstolen noterade inledningsvis att sjukhuset i fråga var ett offentligt drivet 

sjukhus vars handlingar staten är ansvarig för. Därefter konstaterades att uppgifter om 

en persons privatliv omfattas av artikel 8 och personliga uppgifter om en patient hör 

otvivelaktigt till hans eller hennes privatliv.54 Vidare konstaterades att skydd av person-

uppgifter, särskilt hälsouppgifter, är av grundläggande betydelse för en persons         

åtnjutande av sin rätt till skyddet som garanteras i artikel 8. Att en persons uppgifter och 

i synnerhet sjukdomsuppgifter skyddas, är av avgörande betydelse för hans eller hennes 

rättigheter enligt artikel 8. Inte bara för att privatlivet ska skyddas utan också för att  

bevara förtroendet för hälso- och sjukvården i allmänhet. Den nationella lagstiftningen 

måste därför ge ett lämpligt skydd mot att sådana uppgifter avslöjas.55  

I den finländska lagstiftningen fanns visserligen bestämmelser som syftade till att 

skydda journaluppgifter men dessa beaktades inte av sjukhuset i fråga. Sjukhusets  

journalsystem erbjöd inte heller någon möjlighet att i efterhand ta reda på vem som haft 

tillgång till en viss journal. Domstolen noterade att det var ostridigt att det inte endast 

var de som var direkt inblandade i vården av patienten som hade möjlighet att läsa  

journalen, utan den möjligheten fanns även för andra. Den finska regeringen hade inte 

förklarat varför de skyddsbestämmelser som faktiskt fanns i lagen inte hade tillämpats 

av sjukhuset. Det var först efter att I. framfört sina misstankar om den obehöriga       

åtkomsten som tillgången till journalerna begränsades. Domstolen framhöll att det krävs 

ett praktiskt och effektivt skydd som utesluter varje möjlighet att få otillåten tillgång till 

uppgifterna från första början.56  Ett sådant skydd fanns inte i detta fall och Finland 

hade därför brutit mot artikel 8. 

 

                                                
53 I. mot Finland, nr. 20511/03, 17 juli 2008. 
54 I. mot Finland, p. 35. 
55 I. mot Finland, p. 38. 
56 I. mot Finland, p. 47. 
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Rättsfallet visar att uppgifter om en person i patientjournalen faller in under rätten till 

privatliv. Det ställs därför krav på att nationell lagstiftning erbjuder ett praktiskt och  

effektivt skydd mot obehörig tillgång till sådana uppgifter. I svensk rätt finns särskilda 

bestämmelser om behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården i PDL. Ett av 

lagens uttalade syften är att personuppgifter behandlas så att patienters integritet        

respekteras.57 

Framställningen i detta kapitel har visat att den personliga integriteten är svår-

definierad och innefattar flera parametrar. Det har klarlagts att skyddet för den          

personliga integriteten tillförsäkras i RF, EKMR och PDL. Intresset av att skydda den 

personliga integriteten har betydelse vid både utformningen av lagen och dess            

tillämpning, eftersom skyddet måste upprätthållas i praktiken. I nästa kapitel behandlas 

vilka övergripande rättssäkerhetskrav som kan ställas på lagstiftningen. Rättssäkerhets-

aspekterna ligger till grund för att sedan analysera de mer specifika reglerna om 

journalåtkomst. 

 

  

                                                
57 1 kap. 2 § PDL. 
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4 Rättssäkerhetsbegreppet 
 

4.1 Ett svårdefinierat begrepp 
I de två förgående kapitlen har klargjorts att åtkomsten till patientjournaler aktualiserar 

flera intressen såsom vårdpersonalens tillgång till nödvändig information, patient-

säkerhet och skydd för den personliga integriteten. Det har konstaterats att den          

personliga integriteten skyddas i olika regelverk, som i sin tur påverkar andra lagars   

utformning och tillämpning. Detta kapitel påvisar ytterligare en aspekt i form av rätts-

säkerhet, som ligger till grund för att utvärdera regelverket om journalåtkomst. Syftet 

med kapitlet är att förklara begreppet rättssäkerhet, framförallt utifrån legalitet och   

förutsebarhet. 

Rättssäkerhet är ett vanligt förekommande begrepp som innefattar flera komponenter 

men har aldrig fått någon allmänt accepterad definition.58 Det är omdiskuterat vilka 

element som ska vara uppfyllda för att rättssäkerhet ska anses föreligga.59 Rättssäkerhet 

kan till exempel anses föreligga när vissa livsvärden såsom livet, kroppslig integritet, 

personlig rörelsefrihet eller yttrandefrihet skyddas mot statens ingripanden genom regler 

som har karaktären av lag och som garanterar förutsebarhet för medborgarna.60 För att 

nå dessa mål behöver lagar ha ett visst innehåll och viss utformning, samt tolkas och 

tillämpas enligt vissa allmänna principer. 61  Rättssäkerhetsgarantierna kan därför        

beskrivas som det nätverk av regler och principer som värnar rättssäkerheten. En av de 

grundläggande principerna är legalitetsprincipen.62 

Rättssäkerhet ställer upp skyddsgarantier mot de som utövar offentlig makt, vilket 

bland annat påverkar rättsreglernas utformning och tillämpning. Enskilda människor ska 

skyddas mot myndigheternas godtycke och ska kunna förutse såväl de rättsliga       

verkningarna av sina egna handlingar som myndigheternas handlingssätt under givna 

omständigheter.63 I de följande avsnitten diskuteras rättsäkerhet först utifrån legalitets-

principen och därefter med utgångspunkt i förutsebarhet. 

 

                                                
58 Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, s. 3. 
59 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 44. Se även Zila, Om rättssäkerhet,  
SvJT 1990, s. 284-305. 
60 Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, s. 3-4. 
61 Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, s. 4. 
62 Rynning, s. 45. 
63 Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, s. 6. 
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4.2 Legalitet och vikten av tydlig lagstiftning 
Vid det allmännas maktutövning gäller det grundlagsstadgade kravet på att all offentlig 

makt ska utövas under lagarna, benämnd legalitetsprincipen.64 Legalitetsprincipen avser 

att motverka godtycke, främja förutsebarhet i den offentliga maktutövningen och hindra 

missbruk av statens makt mot individen.65 För den offentliga hälso- och sjukvården   

gäller, som för andra allmänna verksamheter, kravet på lagbundenhet. 66  För att         

förhindra okontrollerad statlig maktutövning ges vissa angivna spelregler för att skapa 

legitimitet och förutsebarhet. 67  Kärnan av legalitetsprincipen utgörs av kravet på 

lagstöd. Det innebär att lagstiftaren ska ha preciserat förutsättningarna för               

myndigheternas agerande.68 Lagen ska vara såväl klar som tydlig och får inte vara så 

generellt eller svepande utformad att den ger utrymme för godtycke.69 Om det helt   

saknas regler på ett rättsområde kan det talas om brist i rättssäkerheten.70 

Legalitet ställer krav på konformitet mellan rätten och dess tillämpning, vilket    

bygger på lojalitet mot och respekt för rätten.71 Det innebär mer konkret att åtgärder 

som vidtas av ett offentligt organ, till exempel en vårdgivare som ansvarar för         

sjukvårdsverksamhet i offentlig regi, måste ha stöd i lag. Det är dock inte ovanligt att 

lag eller annan författning ger de offentliga organen handlingsutrymme att själva välja 

hur verksamheten ska bedrivas. Hur stort utrymme som är godtagbart beror på vilken 

typ av verksamhet det rör sig om. Många av regelverken inom hälso- och sjukvården 

har karaktären av ramlagstiftning på grund av att det ofta är lämpligare att bedömningar 

sker på lokal nivå.72 

 

 

 

 

 

                                                
64 1 kap. 1 § 3 st. RF. Se även Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, i: Offentligrättsliga principer, s. 73. 
65 Sterzel, ”Legalitetsprincipen”, i: Offentligrättsliga principer, s. 73. Se även Kindström Dahlin, Psykia-
trirätt - Intressen, rättigheter & principer, s. 54 samt Rynning, ”Rättssäkerhet och rättsskydd i vården av 
icke beslutskompetenta vuxna”, i: Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, s. 268. 
66 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, s. 54.  
67 Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, s. 15.  
68 Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, s. 4. 
69 Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, s. 4. 
70 Frändberg, Om rättssäkerhet, JT 2000-01, s. 275. 
71 Frändberg, JT 2000-01, s. 269. Se även Kindström Dahlin & Franklin, Om inkonsekvenserna i den 
rättsliga regleringen avseende psykiskt störda lagöverträdare i Sverige, JP 01/2009, s. 100.  
72 Prop. 1981/82:97, s. 16-17. 
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4.3 Förutsebar lagstiftning och rättstillämpning 
Förutsebarhet förutsätter tydliga regler och en korrekt rättstillämpning. 73  För att        

lagstiftningen ska kunna vara förutsebar förväntas den vara tydlig, begriplig och      

konsekvent.74 Ett grundläggande syfte med en lagstiftning är att skapa ett så enkelt och 

rättssäkert system som möjligt för alla berörda.75 Ramlagstiftning, som är vanligt på 

hälso- och sjukvårdens område, ger visserligen ett större utrymme för skönsmässiga  

bedömningar och friare avvägningar.76 Det gör det dock inte mindre viktigt att vård-

givaren, vårdpersonalen och inte minst patienten själv måste känna till vilka regler som 

gäller, hur de ska tolkas och vad som kan förväntas i olika situationer.  

För att rättssäkerhet ska föreligga ska huvudsakligen tre villkor vara uppfyllda. För 

det första ska reglerna vara klara och tydliga. Det innebär att lagen ska ge klara, tydliga 

och pålitliga svar på rättsliga frågor.77 Om reglerna är för vaga, mångtydiga, komplice-

rade eller motstridiga kan det talas som en rättssäkerhetsbrist.78 En yttersta gräns av 

vaghet kan vara regler som är utformade som generalklausuler, som är så vaga eller 

öppna att de nästan är innehållslösa och lämnar till rättstillämparen att forma rätten.79 

Samtidigt bör regelverket på vissa områden inte heller vara för detaljreglerat.80 För det 

andra ska reglerna vara lätta att få tillgång till, det vill säga vara publicerade. Det tredje 

villkoret innebär att det ska kunna sättas tillit till innehållet i reglerna, det vill säga att de 

rättstillämpande organen tillämpar reglerna lojalt och korrekt.81 Slutligen bör dock    

påpekas att någon fullständig rättssäkerhet i princip aldrig kan uppnås, vilket inte heller 

är önskvärt.82 Visst utrymme i lagen kan vara nödvändigt för att reglerna ska kunna   

anpassas till den mångfacetterade verkligheten. 

Detta kapitel har behandlat vilka grundläggande rättssäkerhetskrav som bör ställas på 

lagstiftningens utformning samt tillämpning. Uppsamlande kommentarer om hur      

reglerna förhåller sig till rättssäkerhet ges i kapitel åtta. Följande kapitel övergår till att 

behandla den övergripande rättsliga regleringen som styr hälso- och sjukvården.  

                                                
73 Marcusson, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, JT 2010-3, s. 246.  
74 Kindström Dahlin & Franklin, Om inkonsekvenserna i den rättsliga regleringen avseende psykiskt 
störda lagöverträdare i Sverige, JP 01/2009, s. 100. 
75 SOU 2006:110, s. 264. 
76 Marcusson, JT 2010-3, s. 246. 
77 Frändberg, JT 2000-01, s. 274. 
78 Frändberg, JT 2000-01, s. 275. 
79 Frändberg, JT 2000-01, s. 275. 
80 Frändberg, JT 2000-01, s. 275. Se även prop. 1981/82:97, s. 16-17 och prop. 2007/08:126, s. 35. 
81 Frändberg, JT 2000-01, s. 274-275. Se även Zila, SvJT 1990, s. 290. 
82 Frändberg, JT 2000-01, s. 277. 
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5 Övergripande reglering av hälso- och  

sjukvården 
  

5.1 Hälso- och sjukvårdens organisation 
Det finns en stor mängd författningar som reglerar hälso- och sjukvården och får       

indirekt betydelse för hanteringen av journalinformation och annan patient-

dokumentation inom en vårdgivares verksamhet. För att kunna analysera regleringen av 

vem som får läsa en patientjournal är det viktigt att ha en förståelse för de grund-

läggande regelverk som styr hälso- och sjukvården. I det följande ges därför först en 

redogörelse av vårdens organisation och ansvarsfördelning, följt av relevant lagstiftning. 

Ansvaret för offentlig hälso- och sjukvård är uppdelat mellan landsting och kommun. 

Landstingen har det övergripande ansvaret för att befolkningen har tillgång till en god 

vård. 83  Landstingens ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som       

kommunerna ansvarar för. Kommunerna ansvarar för viss hälso- och sjukvård,          

exempelvis hälso- och sjukvård för personer som bor i vissa boendeformer och för dem 

som vistas i viss dagverksamhet som avses i socialtjänstlagen (2001:453).84 Den hälso- 

och sjukvård som kommunerna ansvarar för inkluderar inte vård som ges av läkare. Det 

ansvaret ligger alltid hos landstingen.85  

Som förklarats under det inledande begreppsavsnittet (se avsnitt 1.4) är en vårdgivare 

exempelvis det landsting, den kommun eller den statliga myndighet som ansvarar för 

hälso- och sjukvårdsverksamheten inom området. 86  Vårdgivaren ska bland annat      

planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i HSL uppnås.87 

Ansvar och skyldigheter som åligger vårdgivaren regleras närmare i flera av lagarna 

som berörs nedan i detta kapitel. Ansvarsfördelningen har betydelse för reglerna om 

journalåtkomst. Att känna till grunden för ansvarsfördelningen har därför betydelse för 

diskussionen om vem som bär ansvaret för att ta fram rutiner och kontrollera journal-

åtkomsten. 

 
                                                
83 3 § HSL. 
84 18 § HSL. 
85 Socialstyrelsens handbok, Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?, s. 9. 
86 Jämför definition av vårdgivare i Socialstyrelsens termbank. 
87 2 a § HSL. Se även Socialstyrelsens handbok, Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och  
tandvården?, s. 11. 
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5.2 Hälso- och sjukvårdslagen 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, är den ramlag som innehåller grund-

läggande bestämmelser för all hälso- och sjukvård. Lagen riktar sig främst till vård-

givarna. Eftersom HSL är en ramlagstiftning kompletteras den med andra lagar och   

föreskrifter som beskrivs nedan.  

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård, 2 a § 

HSL. Detta innebär bland annat att vården ska vara av god kvalitet med en god          

hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behand-

lingen.88 En god vård förutsätter exempelvis att det fortlöpande dokumenteras sådana 

uppgifter som är av väsentlig betydelse för vården.89 En sammanhängande reglering av 

personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården finns i PDL, som beskrivs    

närmare i avsnitt 5.6. 

Kravet på god vård i 2 a § HSL innebär också att vården ska bygga på respekt för  

patientens självbestämmande och integritet. 90  Detta krav avser att understryka           

betydelsen av en medmänsklig och förstående inriktning av hälso- och sjukvården.91  

Rätten till en okränkt värdighet och integritet som allmänt sett tillfaller varje människa 

gäller på samma sätt den som söker sig till hälso- och sjukvården.92 Det kan tyckas 

överflödigt att ha den skrivelsen i lagtext men det har ansetts som en viktig markering 

av patientens rätt.93 Respekten för patientens självbestämmande och integritet har även 

bäring på hanteringen av patientinformation. 94 JO har uttalat att det följer av kravet på 

god vård att patientens önskemål om att journaler inte lämnas till andra kliniker på 

samma sjukhus ska respekteras.95 Med respekt för patientens självbestämmande och  

integritet följer även ett hänsynsfullt uppträdande från personalens sida.96 

I förarbeten till HSL framhålls att övergripande mål för hälso- och sjukvården är 

nödvändigt eftersom det skapar möjligheter att samordna insatser som görs på olika håll 

inom hälso- och sjukvården, myndigheter eller organisationer.97 Vidare konstaterades 

att den som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten, till exempel ett landsting, 

                                                
88 2 a § första punkten HSL. 
89 Johnsson & Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen, s. 57. 
90 2 a § tredje punkten HSL. 
91 Prop. 1981/82:97, s. 117. 
92 Prop. 1981/82:97, s. 117. 
93 Prop. 1981/82:97, s. 117. Se även Johnsson & Sahlin, s. 62. 
94 Prop. 2007/08:126, s. 141. 
95 JO 1986/87, s. 199. 
96 Vahlne Westerhäll, Karnov Internet, 2 a § HSL, not 10. 
97 Prop. 1981/82:97, s. 16-17. 
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oftast har bättre förutsättningar att bedöma hur behov ser ut på lokal nivå. Lagen       

behöver därför ge utrymme för att vården ska kunna utformas efter lokala och regionala 

behov.98 Det sagda får betydelse för utformningen av reglerna om journalåtkomst och i 

förlängningen vilket utrymme som ges vårdgivaren att anpassa verksamheten efter la-

gens krav. 

 

5.3 Patientsäkerhetslagen 
I patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, finns bestämmelser om bland annat vård-

givarens skyldigheter att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete99 samt hälso- 

och sjukvårdspersonalens skyldigheter och ansvar i vården av patienter.100 Vårdgivaren 

är skyldig att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i 

HSL upprätthålls.101 Vidare har vårdgivaren en skyldighet att dokumentera hur det    

organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten.102 

Detta lägger grunden för vårdgivarens ansvar och regleras mer detaljerat i PDL. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att utföra sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som uppfyller de kraven. Patienten ska visas omtanke och re-

spekt.103 Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han 

eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.104 För att vårdpersonalen ska kunna uppfylla sina 

skyldigheter och ge patienten nödvändig vård kan det vara en förutsättning att det finns 

en journal med information att om patientens hälsotillstånd, sjukdomsbakgrund m.m. 

De närmare förutsättningarna för hälso- och sjukvårdspersonalens tillgång till patient-

journaler behandlas i kapitel sex. 

 

5.4 Offentlighets- och sekretesslagen 
Som utgångspunkt har alla medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar i verk-

samhet som bedrivs av det allmänna, vilket offentlig hälso- och sjukvård faller under. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen hanterar varje dag stor mängd information om          

                                                
98 Prop. 1981/82:97, s. 16-17. 
99 3 kap. PSL. 
100 6 kap. PSL. 
101 3 kap. 1 § PSL. 
102 3 kap. 9 § PSL. 
103 6 kap. 1 § PSL. 
104 6 kap. 2 § PSL. 
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patienternas hälsotillstånd och andra personliga förhållanden.105 För att begränsa vilka 

som får ta del av uppgifterna gäller inom den offentliga hälso- och sjukvården sekretess 

för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 

lider men.106 Sekretessen innebär att vårdpersonalen inte får avslöja uppgifter muntligt, 

genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt.107 Sekretessen är av grund-

läggande betydelse för att patienten ska känna förtroende för hälso- och sjukvårds-

personalen och därmed våga lämna viktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd, utan risk för 

att obehöriga får tillgång till den informationen. Bristande förtroende kan leda till att 

patientsäkerheten sätts ur spel, eftersom det kan riskera att nödvändig information inte 

finns tillgänglig för vårdpersonalen.108  

 

5.5 Patientdatalagen 
Den personliga integriteten för patienten skyddas genom regler i PDL. Lagen innehåller 

bestämmelser om bland annat behandling och hantering av personuppgifter inom hälso- 

och sjukvården.109 Syftet med lagen är att bidra till att informationshantering inom 

hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och 

god kvalitet.110 Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården enligt de   

ändamål som föreskrivs i lagen, såsom i en patientjournal.111 Vårdgivaren bär det över-

gripande personuppgiftsansvaret för den behandling av personuppgifter som vård-

givaren utför.112 Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patientens 

integritet respekteras.113 Dokumenterade personuppgifter i en journal ska hanteras och 

förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.114 I 4 kap. 1 § PDL stadgas en inre 

sekretess som kompletterar det integritetsskydd som OSL ger i fråga om utlämnande av 

uppgifter från hälso- och sjukvården.115 Endast en begränsad del av personalen på en 

                                                
105 Krusberg, Hälso- och sjukvårdssekretessen, s. 15. 
106 25 kap. 1 § OSL. 
107 3 kap. 1 § OSL. 
108 Krusberg, s. 15. 
109 1 kap. 1 § PDL. 
110 1 kap. 2 § PDL. 
111 2 kap. 4 § PDL. 
112 2 kap. 6 § PDL. 
113 1 kap. 2 § 2 st. PDL. 
114 1 kap. 2 § 3 st. PDL. 
115 JO dnr 3040-2008, beslutsdatum 2010-02-10. 
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avdelning eller klinik behöver tillgång till en patients journal i sitt arbete. Respekten för 

patientens integritet kräver att ingen utanför denna krets får tillgång till journalen.116 

PDL har delvis karaktär av ramlagstiftning då den anger vilka grundläggande     

principer som ska gälla för informationshanteringen avseende uppgifter om patienter 

inom all hälso- och sjukvård.117 Utrymme lämnas därför för att närmare reglering   

meddelas genom förordning eller föreskrifter. Av högst relevans är regleringen av 

journalåtkomst är Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshante-

ring och journalföring i hälso- och sjukvården. 

Slutligen kan understrykas att en av utgångspunkterna med PDL har varit att skapa 

en reglering som möjliggör både en ökad patientsäkerhet och ett starkt integritetsskydd 

för patienten.118 Hur detta kommer till uttryck i specifika bestämmelser om vård-

personalens tillgång till journaler berörs under kapitel sex. 

 

5.6 Patientlagen 
Patientlagen (2014:821), PL, syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning 

samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.119 Bakgrunden till 

att lagen infördes var att det fanns ett flertal områden inom hälso- och sjukvården där 

patientens ställning behövde stärkas.120 Ett exempel är att det har varit svårt för       

medborgare, patienter och vårdgivare att få en tydlig bild av bestämmelserna på        

området eftersom Sverige saknat lagstiftning som sammanfattande beskriver patientens 

ställning i vården. Mot bakgrund av detta fanns ett behov av att införa en lag som    

samlade bestämmelser med syfte att förtydliga och stärka patientens ställning.121 Samti-

digt ökar överskådligheten samt tillgängligheten för medborgarna och patienten synlig-

görs som aktör och inte bara som ett objekt för vårdgivarens agerande.122 I lagens      

förarbeten framhölls även att en patientlagstiftning som stärker patientens ställning är 

ett effektivt sätt att förbättra resultaten i hälso- och sjukvården.123 På sikt kan detta även 

leda till en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser. 

                                                
116 JO dnr 3040-2008, beslutsdatum 2010-02-10. 
117 Prop. 2007/08:126, s. 35. 
118 Fröberg, Patientdatalagen: författningstexter och kommentarer, s. 12. 
119 1 kap. 1 § PL. 
120 Prop. 2013/14:106, s. 40. 
121 Prop. 2013/14:106, s. 40-41. 
122 Prop. 2013/14:106, s. 41. 
123 Prop. 2013/14:106, s. 41. 
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I 3 kap. PL finns bestämmelser som tydliggör informationsplikten gentemot patienten, 

t.ex. att informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga 

bakgrund och andra individuella förutsättningar.124  I 10 kap. 1 § PL stadgas att person-

uppgifter i hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utformas och i övrigt behandlas så att 

patientens integritet respekteras, vilket motsvarar PDL:s syfte.125  Bestämmelsen i PL 

hänvisar också till att det finns viktiga bestämmelser för patienter i PDL om behandling 

av personuppgifter inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.126 Det ska understrykas att 

PL inte ger patienten några, i domstol, utkrävbara rättigheter utan ställer upp en samlad 

bild över patientens möjligheter.127  

 

5.7 Sammanfattande ord om de övergripande regelverken 
Regelverken som har berörts i detta avsnitt ställer upp de rättsliga ramarna för hälso- 

och sjukvårdens aktörer. Det finns ett antal bestämmelser i olika lagar som har direkt 

eller indirekt betydelse för hanteringen av journaler. Det visar också på komplexiteten 

av hälso- och sjukvårdens regelsystem. Syftet med avsnittet har varit att ge en grund-

läggande förståelse för ansvaret inom hälso- och sjukvården samt för vilka skyldigheter 

och möjligheter som finns för vårdgivaren, hälso- och sjukvårdspersonalen och          

patienten. Det kan noteras att det finns ett relativt stort utrymme för vårdgivaren att göra 

egna bedömningar i förhållande till den egna verksamheten. Den samlade regleringen i 

PL med syfte att stärka patientens ställning visar på värdet av patientens roll och       

delaktighet. Mot bakgrund av att de grundläggande regelverken har avhandlats övergår 

nästa kapitel till att behandla åtkomsten till patientjournalen.  

  

                                                
124 3 kap. 6 § PL. 
125 10 kap. 1 § PL och 1 kap. 2 § 2 st. PDL. Se även prop. 2013/14:106, s. 125. 
126 10 kap. 1 § 2 st. PL. Se även prop. 2013/14:106, s. 125. 
127 Prop. 2013/14:106, s. 41. 
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6 Informationshantering inom vårdgivarens verk-

samhet (inre sekretess) 
 

6.1 Åtkomst till patientuppgifter 
Utvecklingen mot mer tillgängliga journalsystem inom vårdgivarens verksamhet medför 

ökade risker för integritetsintrång. Den förbättrade tillgängligheten av patientuppgifter 

bör hanteras på ett korrekt sätt för att patienten ska kunna känna sig trygg med att   

känslig information inte läses av obehöriga. Därmed minskar risken för att patienten 

inte lämnar alla relevanta uppgifter om sitt hälsotillstånd.128 I hälso- och sjukvården  

råder den djupt rotade etiska principen om förtroendesekretess för uppgifter som   

kommer fram i kontakten mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten. Den 

utgör en motkraft att ta reda på uppgifter om en patient som vårdas på arbetsplatsen men 

som det inte finns en yrkesmässig relation till.129 Med hänsyn till hälso- och sjukvårdens 

omfattning och det stora antalet hälso- och sjukvårdpersonal som kan arbeta inom en 

vårdgivares verksamhet, kan det inte uteslutas att obehörig läsning förekommer. Därför 

behövs en kombination av preventiva och reaktiva åtgärder för att tillgången till        

patientuppgifter inte ska hanteras på ett oacceptabelt sätt. 130 De mest centrala åtgärder 

behandlas i avsnitten nedan. 

 

6.2 Inre sekretess  
Inom en vårdgivares verksamhet kan information utbytas mellan olika aktörer och olika 

enheter utan hinder av sekretess. Information kan delas mellan sjukhus och vård-

centraler eller mellan olika vårdenheter inom samma sjukhus, förutsatt att de hör till 

samma vårdgivare. Det finns då ingen sekretessgräns som hindrar att information delas 

inom en vårdgivares verksamhet.131 Det innebär dock inte att information får utbytas 

hur som helst mellan dem som arbetar inom samma vårdgivare. Även inom vård-

givarens verksamhet måste det finnas ett skydd för hanteringen av uppgifter om         

enskilda patienter, vilket bland annat tillgodoses genom regler om inre sekretess i 

                                                
128 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
129 Prop. 2007/08:126, s. 146-147. 
130 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
131 SOU 2014:23, del 1, s. 94. 
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PDL.132 Ofta beskrivs inre sekretess som att personalen inom en verksamhet inte får, 

varken muntligen eller på annat sätt, lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess till 

sina arbetskamrater.133 Inre sekretess enligt PDL har något bredare innebörd då den   

innefattar flera frågeställningar beträffande hur känsliga uppgifter om patientens hälsa 

och andra personliga förhållanden bör hanteras inom vårdgivarens verksamhet. Detta 

avser att minska risken för obefogade intrång i den personliga integriteten.134 

Den grundläggande regeln om inre sekretess i 4 kap. 1 § PDL föreskriver att den som 

arbetar hos en vårdgivare får ta del av uppgifter om en patient endast om han eller hon 

deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom 

hälso- och sjukvården. Bestämmelsen är aktuell avseende journalåtkomst eftersom    

patientjournaler innehåller uppgifter om en patient. 

 

6.3 Vårdgivarens ansvar för inre sekretess och åtkomstkontroll 
Vårdgivaren ansvarar för att den inre sekretessen upprätthålls i verksamheten.135 Vård-

givaren ska tilldela behörighet för åtkomst till patientuppgifter. Det har inte ansetts  

möjligt att via generella termer i lagstiftning reglera hur behörighetstilldelningen till 

hälso- och sjukvårdspersonal och andra befattningshavare bör utformas.136 Vårdgivaren 

ska se till att personalen inte har mer behörighet än vad de behöver för att kunna full-

göra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.137 Det innebär att vårdgivaren ska 

bestämma villkoren för personalens åtkomst till patientuppgifterna. Innan behörig-

heterna bestäms måste det fastställas vilka behov som finns och individuella              

behörighetstilldelningar ska göras utifrån vilken information som olika personal-

kategorier och verksamheter behöver.138 Behörigheterna ska följas upp och förändras 

eller inskränkas efter hand, t.ex. om en anställds arbetsuppgifter ändras. Vidare är vård-

givaren skyldig att se till att de anställda får information om behörighetsreglerna.139 Det 

innebär att genom utbildning och på annat sätt se till att personalen vet vad som gäller 

för hanteringen av patientuppgifter. Intrång i journaler kan knappast undvikas om     

                                                
132 Prop. 2007/08:126, s. 141. 
133 Prop. 2007/08:126, s. 141. 
134 Prop. 2007/08:126, s. 141. 
135 Socialstyrelsens handbok till SOSFS 2008:14, s. 29. 
136 Prop. 2007/08:126, s. 149. 
137 4 kap. 2 § PDL. Se även prop. 2007/08:126, s. 148. 
138 Prop. 2007/08:126, s. 148. 
139 Prop. 2007/08:126, s. 149. Axelsson, s. 74. 
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personalen inte har sådan kunskap.140 Vårdgivaren ska även kontinuerligt följa upp att 

utarbetade rutiner och interna regler tillämpas av personalen i den vardagliga verksam-

heten.141 

Att det relativt sällan uppdagas att vårdpersonal utan befogad anledning läser en 

journal kan visa på att det inte är ett stort problem inom hälso- och sjukvården. Samti-

digt kan det hos vissa vårdgivare vara relativt riskfritt för obehörigen läsa en journal. 

Det kan därför finnas ett mörkertal. 142 I och med utvecklingen av elektroniska journal-

system finns dock bättre förutsättningar att upptäcka olovlig läsning av journaler. Oftast 

lämnas spår när någon har läst en journal, s.k. loggar, vilket möjliggör att i efterhand 

kontrollera om åtkomsten varit olovlig. Vårdgivaren ansvarar för att åtkomsten till    

patientuppgifter loggas och systematiskt kontrolleras.143 Vårdgivaren ska ha rutiner som 

säkerställer sådana kontroller.144 Åtkomstkontrollerna syftar till att med större säkerhet 

kunna konstatera och beivra obehöriga intrång i journaler. Kontrollerna syftar även till 

att ha en avskräckande verkan mot olovlig journalläsning.145 Det kan hävdas att för att 

uppnå en avskräckande effekt som ska få verkan, förutsätts att det från början klart och 

tydligt framgår av reglerna när journalåtkomst är lovlig respektive olovlig. För att uppnå 

en avskräckande effekt är det således nödvändigt att känna till vilka rättsliga ramar som 

föreligger från första början.  

Med hänsyn till reglernas syfte att motverka obehörig läsning av journaler och i för-

längningen upprätthålla skyddet för den personliga integriteten, är det av stor betydelse 

att vårdgivaren tar ansvar och följer lagens krav på bland annat kontinuerliga efter-

handskontroller. Om inte reglerna tillämpas på ett lojalt och korrekt sätt kan det talas 

om en brist i rättssäkerhetshänseende, eftersom det inte kan sättas tillit till innehållet i 

reglerna.  

 

6.4 Patientens rätt att se logglistor 
Av 8 kap. 5 § PDL framgår att vårdgivaren på begäran av en patient ska lämna          

information om den elektroniska åtkomst till uppgifter om patienten som förekommit, 

s.k. logglistor. Bestämmelsen kompletteras av 2 kap. 12 § SOSFS 2008:14, som        

                                                
140 SOU 2006:82, s. 365. 
141 SOU 2006:82, s. 365. 
142 SOU 2006:82, s. 364. 
143 4 kap. 3 § PDL. 
144 4 kap. 3 § PDL och 2 kap. 11 § SOSFS 2008:14. 
145 Prop. 2007/08:126, s. 150. 
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föreskriver att det av sådan informationen ska framgå från vilken vårdenhet och vid  

vilken tidpunkt någon har tagit del av uppgifterna. Informationen ska vara utformad på 

ett sådant sätt att patienten kan göra en bedömning av om åtkomsten har varit befogad 

eller inte. 

Logginformationen som lämnas ut ska vara anpassad till och klargörande för         

patienten.146 Det behöver dock inte stå vem som har läst uppgifterna. Enligt förarbetena 

finns det inget behov av att namnge hälso- och sjukvårdspersonalen eller att ge andra 

uppgifter som indirekt kan hänföras till en särskild person. Det är tillräckligt att ange 

vilken avdelning, klinik eller motsvarande enhet det gäller.147 För en patient som oroar 

sig för att någon obehörig har läst journalen är logglistor ett bra redskap för att patienten 

själv ska kunna konstatera om oron varit befogad. Även allmänhetens förtroende för 

hälso- och sjukvårdens informationshantering förstärks om patienten får klar och tydlig 

information om vilken åtkomst som förekommit till uppgifter om honom eller henne.148 

I förarbetena betonades att vetskapen om patientens rätt att själv kontrollera åtkomsten 

torde ha en avhållande verkan på olovlig läsning.149 Patientens rätt att få ut logglistor 

minskar inte vårdgivarens ansvar att följa upp hur behörighetssystemet fungerar och om 

det förekommer obehöriga intrång.150 

För att patienten överhuvudtaget ska kunna bedöma om åtkomsten har varit           

berättigad eller inte, förutsätts att patienten förstår i vilka situationer som vårdpersonal 

inom en vårdgivares verksamhet får läsa en journal. Det är därför av grundläggande  

betydelse att även patienten förstår vilka krav som t.ex. 4 kap. 1 § PDL ställer upp för 

att ta del av journalen. Samma resonemang kan appliceras för vårdpersonalen. Reglerna 

om åtkomstkontroll och logglistor tjänar goda preventiva och återverkande syften för att 

hindra obehörig journalläsning. Om vårdpersonalen dock inte förstår hur lagens krav 

ska tolkas från första början, räcker inte att åtkomsten kontrolleras i efterhand för att 

beivra journalintrång. När ett intrång konstaterats är skadan redan skedd ur integritets-

synpunkt.151 Det kan därför hävdas att ett godtagbart integritetsskydd kräver en kombi-

nation av välavvägda rutiner för behörighetstilldelning, administrativa rutiner för när det 

är tillåtet att ta del av patientuppgifter samt efterhandskontroller av loggar.  

                                                
146 Prop. 2007/08:126, s. 264-265. 
147 Prop. 2007/08:126 s. 150. 
148 Prop. 2007/08:126, s. 150. Se även Socialstyrelsens handbok till SOSFS 2008:14, s. 50. 
149 Prop. 2007/08:126, s. 150. 
150 Socialstyrelsens handbok till SOSFS 2008:14, s. 51. 
151 SOU 2006:82, s. 358-359. 
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6.5 Inre spärrar inom en vårdgivares verksamhet 
Den inre sekretessen tydliggörs även genom regler om patientens möjlighet att begära 

spärrar i sin journal. Inom en vårdgivares verksamhet kan patienten själv begära att den 

elektroniska åtkomsten till hans eller hennes uppgifter begränsas i förhållande till andra 

vårdenheter eller vårdprocesser, en s.k. inre spärr. 152  Det innebär att hälso- och       

sjukvårdspersonal från andra enheter inom vårdgivarens verksamhet inte får ta del av 

uppgifterna, om det inte är fråga om nödåtkomst.153 Personalen på de andra enheterna 

kan dock fortfarande se att en journal finns. Utan spärrmöjligheten finns risk att         

patienten håller inne med viktig information av rädsla för att informationen sprids till 

obehöriga personer.154  

Datainspektionen konstaterade vid en granskning år 2012 att det förelåg stora brister 

gällande vårdgivarnas användning av inre spärrar och att vårdgivarna inte fullt ut upp-

fyllde sina skyldigheter att erbjuda patienterna möjligheten att spärra uppgifter.155 Att 

det finns lagbestämmelser som avser att skydda den personliga integriteten innebär inte 

nödvändigtvis att reglerna tillämpas korrekt. En av grundbultarna för en förutsebar lag-

stiftning är lojalitet och respekt för rätten.156 Det kan därför, ur rättssäkerhetssynpunkt, 

vara problematiskt om det inte föreligger konformitet mellan rätten och dess tillämp-

ning. Även patientens förtroende för hälso- och sjukvården riskerar att sättas ur spel. 

Vårdgivarnas brister att erbjuda inre spärrar kan därför ifrågasättas i rättssäkerhets-

hänseende. Vid senare uppföljning har Datainspektionen konstaterat att flera vårdgivare 

hade tagit åt sig av kritiken och förbättrat möjligheterna till spärrar som ska finnas     

enligt PDL.157 Detta kan ses som en utveckling i rätt riktning. Vidare kan påpekas att i 

samma grad som det är viktigt att vårdgivaren uppfyller sina skyldigheter enligt lagen, 

måste patienter känna till vilka möjligheter som finns. Det är av särskild betydelse med 

hänsyn till den markering av patientens delaktighet och inflytande som gjorts i PL. 

Funktionen med inre spärrar syftar till att skydda patientens integritet när det gäller   

åtkomsten till patientuppgifter och det är därför av stor betydelse att de berörda känner 

till och de facto tillämpar reglerna så dess syften kan förverkligas. 

                                                
152 4 kap. 4 § PDL. 
153 4 kap. 5 § PDL. 
154 Prop. 2007/08:126, s. 151. 
155 Datainspektionen, Datainspektionens nationella projekt om spärrar i IT- system inom hälso- och sjuk-
vården, 2012, s. 2. 
156 Frändberg, JT 2000-01, s. 269.  
157 Datainspektionen, Sammanfattning av Datainspektionens nationella projekt om spärrar i IT-system 
inom hälso- och sjukvården, 2013, s. 1. 
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Detta kapitel har behandlat de grundläggande bestämmelserna för inre sekretess inom 

en vårdgivares verksamhet. Mot bakgrund av skyddet för patientens integritet och    

hindrande åtgärder mot obehörig läsning av journaler, innehåller PDL vissa skydds-

mekanismer såsom loggning, åtkomstkontroll och inre spärrar. I kapitlet har även      

redogjorts för att vårdgivaren bär det yttersta ansvaret för att reglerna upprätthålls i 

verksamheten. Följande kapitel diskuterar mer detaljerat förutsättningarna för att läsa en 

journal samt de tolkningsproblem som finns inom hälso- och sjukvården. 
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7 Närmare om kraven för inre sekretess och   

tolkningsproblem 
 

7.1 Deltar i vården av patienten 
I förgående kapitel konstaterades att inre sekretess regleras 4 kap. 1 § PDL som före-

skriver att den som arbetar i vården får ta del av en patientjournal om han eller hon   

deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom 

hälso- och sjukvården. Förmodligen är 4 kap. 1 § PDL den bestämmelse i lagen som 

ställt till med mest tillämpningsproblem inom hälso- och sjukvården.158 I detta avsnitt 

studeras kraven för journalåtkomst närmare och hälso- och sjukvårdens svårigheter att 

förstå innebörden av bestämmelsen. 

Begreppet vård är tämligen okomplicerat och avser sådan hälso- och sjukvård som 

definieras i 1 § HSL, det vill säga åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och   

behandla sjukdomar och skador.159 Med vård avses även undersökning och behand-

ling. 160  Det är dock inte lika enkelt att avgöra var gränsen går när någon                    

”deltar i vården”. Det råder exempelvis delade meningar om vid vilken tidpunkt en   

läkares vårdrelation med en patient upphör.161 En del läkare och sjuksköterskor har 

uppgett att 4 kap. 1 § PDL har påverkat deras beteende när det gäller att följa upp      

patienter. Med anledning av att de inte vet hur patientrelation ska tolkas avstår de ibland 

från att följa upp patienter som de remitterat vidare för att inte bryta mot lagen.162 

Någon närmare förklaring till ”deltar i vården” ges varken i PDL, dess förarbeten,  

eller andra kompletterande författningar. Det kan hävdas att avsaknaden av uttalanden i 

förarbetena talar för att lagstiftaren har ansett begreppet som relativt oproblematiskt och 

har avsett lämna tolkningsutrymme till vårdgivaren. Vårdgivares verksamhet och orga-

nisation kan se olika ut beroende på vilken typ av hälso- och sjukvård som bedrivs, det 

finns självklara skillnader hos ett stort sjukhus i jämförelse med en liten vårdcentral.      

I förarbetena till PDL framhölls att lagen ska tillämpas av många olika slags verksam-

heter som bedrivs av både små och stora vårdgivare. Därför ansågs det inte möjligt att i 

                                                
158 SOU 2014:23, del 1, s. 175. 
159 Prop. 2007/08:126, s. 238. 
160 Prop. 2007/08:126, s. 238. 
161 JO dnr 3040-2008, beslutsdatum 2010-02-10. 
162 Riksrevisionens rapport, RiR 2011:19, s. 45. 
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lagen utforma alla krav som bör ställas på olika slags verksamheter. Alltför detaljerade 

regler kan senare visa sig olämpliga på grund av att det uppstår nya situationer som inte 

har kunnat förutses.163 I förarbetena betonades istället vårdgivarens ansvar att utveckla 

goda rutiner och lämpliga metoder för att uppfylla de mål och krav som följer av       

författningarna. 164  Vidare konstaterades att i den komplexa hälso- och sjukvårds-

verksamheten är det naturligt att allmänt hållna bestämmelser ger utrymme för olika 

tolkningar.165 Med bakgrund av det sagda kan det hävdas att det inte ansetts nödvändigt 

att förtydliga tolkningen av ”deltar i vården” i olika situationer, utan har lämnats till 

vårdgivaren att tolka i förhållande till den specifika verksamheten. 

 

7.2 Av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete 
Den senare skrivelsen i 4 kap. 1 § PDL, ”av annat skäl behöver uppgifterna för sitt    

arbete inom hälso- och sjukvården”, skapar också viss huvudbry. Vad innebär ”av annat 

skäl”? Det finns inte någon hänvisning i bestämmelsen och det ges ingen närmare för-

klaring i förarbetena. Av 2 kap. 20 § tredje punkten SOSFS 2008:14 framgår att hälso- 

och sjukvårdspersonalen endast ska ta del av patientuppgifter om han eller hon deltar i 

vården av patienten eller av något annat ändamål som anges i 2 kap. 4 PDL behöver 

uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.166  

I 2 kap. 4 § PDL ges en uttömmande lista över ändamål då personuppgifter får sam-

las in och fortsättningsvis behandlas. Av bestämmelsen framgår att patientuppgifter får 

användas om de behövs för att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta 

annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter; för administration som 

rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds av 

vård i enskilda fall; för att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning 

eller annan författning; för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra          

kvaliteten i verksamheten; för administration, planering, uppföljning, utvärdering och 

tillsyn av verksamheten samt framställa statistik om hälso- och sjukvården. 167            

Bestämmelsen ställer alltså upp en yttersta ram över de ändamål som personuppgifts-

                                                
163 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
164 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
165 Prop. 2007/08:126, s. 147. 
166 Föreskriften hänvisar även till 2 kap. 5 § PDL men är inte relevant att beröra i denna uppsats. 
167 2 kap. 4 § PDL. 
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behandling får utföras för. 168  Inom den ramen måste vårdgivaren bestämma mer      

konkreta och preciserade ändamål.169  

Kopplingen mellan bestämmelserna klargörs på ett bra sätt i SOU 2014:23.170  Där 

bekräftas att vilka ”andra skäl” enligt 4 kap. 1 § PDL som är tillåtna framgår huvud-

sakligen av bestämmelsen i 2 kap. 4 § PDL men också av medarbetarnas arbetsuppgifter 

och arbetsbeskrivningar.171 Det innebär att den personal som har i uppdrag att utföra 

arbetsuppgifter som till exempel kräver att statistik tas fram eller att vårdprocesser    

utvärderas, får ta del av de patientuppgifter som behövs för de syftena. Förutsatt att det 

även ingår i deras arbetsuppgifter och vårdgivarens övriga riktlinjer.172 Den som får ta 

del av patientuppgifter för ett sådant ”annat skäl” behöver inte dessutom delta i          

patientens vård.173 Mot bakgrund av detta finns stöd för att landa i slutsatsen att         

”av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården”        

kompletteras av ändamålen som räknas upp i 2 kap. 4 § PDL.  

Rättssäkerhetsmässigt kan det ifrågasättas att det inte finns en direkthänvisning med 

tanke på att en lag ska vara tydlig, klar och lättillgänglig för att vara förutsebar.174     

Läkarförbundet har ställt sig positiva till ett förtydligande genom en direkthänvisning, 

då det skulle kunna bidra till ökad tydlighet och en mer ändamålsenlig tillämpning av 

regelverket.175 Mot bakgrund av det kan det hävdas att det finns skäl för en direkt-

hänvisning i 4 kap. 1 § PDL till 2 kap. 4 §. Det skulle förmodligen underlätta             

förståelsen gällande ”av annat skäl” och tydliggöra hur bestämmelserna hänger ihop. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i detta avsnitt är utformningen av lagtexten i     

4 kap. 1 § PDL inte helt klar och tydlig. Följande avsnitt syftar därför till att förklara 

hur bestämmelsen uppfattas och tolkas inom hälso- och sjukvården. 

 

 

 

 

 
                                                
168 Prop. 2007/08:126, s. 227. 
169 Prop. 2007/08:126, s. 227. 
170 SOU 2014:23, bilaga 4, s. 44-45. 
171 SOU 2014:23, bilaga 4, s. 48. 
172 SOU 2014:23, bilaga 4, s. 48. 
173 SOU 2014:23, bilaga 4, s. 48. 
174 Se avsnitt 4.3. 
175 Remissvar från Läkarförbundet ang. SOU 2014:23 (under rubriken ”Förutsättningar för att personalen 
ska få ta del av patientuppgifter”).  
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7.3 Tolkningen av 4 kap. 1 § PDL går isär 
 

7.3.1 Svårigheter för vårdgivare och vårdpersonal att förstå bestämmelsen 

Vårdförbundet och Läkarförbundet har framhållit att hälso- och sjukvårdens aktörer 

upplever PDL:s regler om inre sekretess som svårtolkade och krångliga att tillämpa i 

praktiken.176 Vidare har personer med befattning inom hälso- och sjukvården uttryckt 

att det råder betydande osäkerhet när de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda för att 

gå in i en journal.177 Den medicinska professionen påpekar att det i vissa situationer 

finns medicinska vinster med att ta del av en journal, trots att det kanske inte deltas i 

vården i lagens mening.178 Många gånger förespråkar vårdpersonalen pragmatiska    

lösningar av tillgången till journaler, fastän de är medvetna om att det inte håller som ett 

försvar i rättsliga sammanhang.179 

En enkätundersökning utförd av Läkartidningen år 2013 illustrerar tillämpnings-

svårigheterna med den nuvarande lagstiftningen och i synnerhet hur svårtolkad 4 kap.   

1 § PDL är. I undersökningen tillfrågades tjänstemän med ansvar för patientsäkerhets- 

och integritetsfrågor inom landstingen hur de tolkade ett antal angivna situationer.180 

Endast i ett fåtal fall var svaren eniga om läsning av journalen var tillåten. När det 

gällde frågan om läsning av en journal i rent utbildningssyfte svarade de flesta att det 

inte är tillåtet. Att svaren var eniga på den frågan beror förmodligen på en hovrättsdom 

som klarlagt den situationen.181 Svaren på de andra enkätfrågorna skilde sig betydligt 

mer. När det gäller läkares möjlighet att följa upp sin insats efter att den direkta vård-

relationen har upphört gick också tolkningarna isär. Anmärkningsvärt var att lagen i 

vissa fall tolkades på ett sätt som gick emot det egna medicinska samvetet, exempelvis 

då en läkare vill läsa en tidigare patients journal för att försäkra sig om att en åtgärd 

verkligen blivit utförd. Vissa menade att det inte var tillåtet men att det ändå kändes fel 

att inte gå in i journalen. 

 

                                                
176 Remissvar från Läkarförbundet ang. SOU 2014:23, (under rubriken ”Två nya lagar”) och remissvar 
från Vårdförbundet ang. SOU 2014:23 (under rubriken ”Inre sekretess”). 
177 Lövtrup, Läkartidningen 20/2014. Lövtrup, Läkartidningen 1-2/2014. Endler, Läkartidningen  
51–52/2013. 
178 Lövtrup, Läkartidningen nr. 15, 2013, volym 110, s. 726. 
179 Salzer, Läkartidningen nr. 24–25, 2009, volym 106, s. 1670. 
180 Lövtrup, Läkartidningen nr. 15, 2013, volym 110, s. 726. 
181 RH 2002:36. Se även avsnitt 10.1. 
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I Läkartidningens artikel avseende enkätundersökningen uttryckte Mats Holmberg, 

landstingsjurist i Uppsala läns landsting, att deras landsting intar en restriktiv inställning 

till åtkomsten av journaler. Den inställningen baseras på att 4 kap. 1 § PDL är tämligen 

oklar. Uppsala läns landsting vill hellre hålla en relativt strikt linje från början för att 

inte i efterhand behöva snäva in, utan istället utöka efterhand när det tagits fram interna 

regler för när och hur en journal får läsas. Holmberg är medveten om att det finns ett 

behov att exempelvis följa upp tidigare vårdinsatser men exakt hur det får gå till för att 

hålla sig inom lagens gränser är dock inte helt klart. Riktlinjer från exempelvis          

Socialstyrelsen vore därför användbara.182 

Regionchefläkaren i Västra Götalandsregionen Claes-Håkan Björklund, som leder en 

expertgrupp som beslutar om tillämpningen av PDL i regionen, påtalade i samma artikel 

att det råder stor osäkerhet bland medarbetarna i vården och framförallt hos läkarna vad 

som gäller enligt PDL. Han menade att någon typ av förtydligande behövs men det är 

upp till jurister att bedöma om det är en lagförändring eller en föreskrift som behövs.183  

Huvudsekreteraren i utredningen om rätt information i vård och omsorg,184  juristen 

Patrik Sundström, uttryckte att resultaten av Läkartidningens enkät visar på en passivitet 

från vårdgivarnas att implementera PDL.185 Lagen ger möjligheter för vårdgivare att ta 

fram rutiner och riktlinjer för bland annat de situationer som berördes i enkätfrågorna. 

Sundström förvånades dock inte över att svaren på enkätfrågorna spretade. Han har  

uppfattningen att vårdgivare har tagit för lite ansvar och inte gjort tydligt för vård-

personalen när de får och inte får läsa en journal. Vid de tillfällen som Sundström haft 

kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal har många vittnat om att de inte känner till på 

vilket sätt de får ta del av uppgifter för att exempelvis kvalitetssäkra arbetsuppgifter. 

Svårigheten att förstå PDL och enkätundersökningens spretiga svar menade Sundström  

bero på flera saker. Det finns en försiktighet och en rädsla på flera nivåer i vården för 

hur patientinformation får hanteras. Exempelvis finns det situationer då vårdpersonal 

har trott de haft rätt att gå in i journaler men sedan blivit åtalade för dataintrång.      

Möjligen finns också en passivitet i tolkningen av lagstiftningen och det avvaktas hur 

andra bedömer hur lagen kan användas.186 Enligt Sundström handlar utmaningarna dels 

om lagstiftning och dels om implementeringen, där det kan ges förslag på åtgärder som 

                                                
182 Lövtrup, Läkartidningen nr. 15, 2013, volym 110, s. 731. 
183 Lövtrup, Läkartidningen nr. 15, 2013, volym 110, s. 730. 
184 Utredningen överlämnade slutbetänkandet SOU 2014:23. 
185 Lövtrup, Läkartidningen nr. 15, 2013, volym 110, s. 730. 
186 Lövtrup, Läkartidningen nr. 15, 2013, volym 110, s. 730. 
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stöder reglernas genomförande. Sundström påpekade också att det kan vara svårt att  

bedöma om lagstiftningen ger tillräckliga möjligheter innan vårdgivarna arbetat aktivt 

med frågan och tagit fram rutiner för sin specifika verksamhet.187  

 

7.3.2 Säkerställa kännedomen om reglerna i alla yrkesled 

Av det ovan anförda kan utläsas att vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal onek-

ligen tycks möta en del svårigheter med att förstå lagens krav. Det tycks även finnas 

vissa svårigheter att säkerställa att skyddet för känsliga uppgifter beaktas i alla yrkesled. 

I slutet av år 2014 riktade JO allvarlig kritik mot vissa vårdgivare som hade ingått avtal 

om journalföring med ett företag, trots att detta inte varit förenligt med regelverket om 

sekretess inom hälso- och sjukvården.188 JO uttryckte att det var anmärkningsvärt att 

vårdgivarna inte hade ägnat sekretessaspekterna större uppmärksamhet i samband med 

att de ingått avtalen. Ärendet gällde visserligen främst bedömningar enligt OSL men det 

kan anses att samma grundläggande intressen göras gällande för PDL:s regler om 

journalåtkomst. Alla som agerar inom hälso- och sjukvårdens måste känna till vilka  

regler som gäller för att undvika risken för att patientuppgifter, som ofta är av mycket 

integritetskänsligt slag, felaktigt lämnas ut. Det kan vidare hävdas att JO:s kritik visar 

på betydelsen av vetskapen om reglernas innehåll så att sekretess säkerställs i alla led, 

oavsett hur vårdgivarens organisation ser ut och om till exempel inhyrd personal agerar 

inom verksamheten.  

Det kan vidare argumenteras för att JO:s kritik även visar på den generella okun-

skapen som råder inom hälso- och sjukvården om vilka regler som överhuvudtaget ska 

tillämpas vid hanteringen av journaler. Det visar på komplexiteten av de regelverk som 

styr informationshanteringen, vilket i förlängningen kan öka risken för att obehöriga tar 

del av journaler. Sekretess inom hälso- och sjukvården är av grundläggande betydelse 

för att patienter ska kunna känna förtroende för hälso- och sjukvården och att skyddet 

av den personliga integriteten upprätthålls. Patienten ska våga lämna alla relevanta  

uppgifter om sitt hälsotillstånd utan risk för att uppgifterna kan bli åtkomliga för      

obehöriga. Om förtroendet sviktar kan det uppstå risker för patientsäkerheten.189 

 

  
                                                
187 Lövtrup, Läkartidningen nr. 15, 2013, volym 110, s. 731. 
188 JO dnr 3032-2011, beslutsdatum 2014-09-09. 
189 JO dnr 3032-2011, beslutsdatum 2014-09-09. 
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7.4 Dataintrång och straffrättsligt ansvar för olovlig läsning 
 

7.4.1 Läsning av journalen i utbildningssyfte  

Av betydelse för reglerna om inre sekretess är också att olovlig läsning av journaler kan 

vara straffbart enligt brottsbalken.190 Den som olovligen bereder sig tillgång till en  

uppgift som är avsedd för automatiserad behandling, alltså uppgifter i en elektronisk 

patientjournal, kan dömas för dataintrång.191 Bestämmelsen är således tillämplig då en 

läkare eller en sjuksköterska läser en patientjournal utan att delta i vården av              

patienten.192 Det finns relativt många underrättsavgöranden avseende dataintrång i    

patientjournaler men inga prejudicerande domar från Högsta Domstolen. I detta avsnitt 

berörs några rättsfall från underinstanser för att illustrera hälso- och sjukvårds-

personalens svårigheter att förstå lagens krav på en tillåten journalåtkomst. 

Ett känt rättsfall gällande dataintrång är det s.k. Blomman-fallet, som gällde obehörig 

läsning av en journal tillhörande den avlidne integrationsministern Leif Blomberg.193 En 

sjuksköterska åtalades för dataintrång efter att ha läst Blombergs journal trots att hon 

inte deltog i vården av honom. Hon fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten, som 

godtog hennes förklaring att hon tagit del av hans journal för att finna lämpliga formu-

leringar till andra journaler. Tingsrätten noterade att över 30 personer hade tagit del av 

Blombergs journal och att det var sannolikt att de flesta inte deltog i vården av honom 

utan läste journalen av ren nyfikenhet, vilket aldrig kan godtas. Hovrätten konstaterade 

även att en person som läser en patientjournal utan att vara delaktig i vården gör sig  

objektivt sett skyldig till dataintrång, fastän syftet är att söka lämpliga formuleringar för 

skrivandet för andra journaler. Sjuksköterskan friades dock av hovrätten med anledning 

av påståendet att hon inte hade känt till att agerandet var olagligt. Domstolen framhöll 

även att det var en relativt mild förseelse eftersom syftet var att leta efter lämpliga   

formuleringar för att skriva andra journaler. Det som framförallt är av intresse i rätts-

fallet är att både tingsrätten och hovrätten konstaterade att det objektivt sett inte är     

tillåtet att läsa journalen i rent utbildningssyfte. Det tycks ha kommit till kännedom i 

vården och tas upp som exempel på vad som inte är tillåten journalåtkomst.194 

 
                                                
190 Prop. 2007/08:126, s. 142. 
191 4 kap. 9 c § brottsbalken. 
192 Prop. 2007/08:126, s. 143. 
193 RH 2002:36. 
194 Prop. 2007/08:126, s. 142 och 238. Socialstyrelsens handbok till SOSFS 2008:14, s. 63.  
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7.4.2 Läsning av journalen för att följa upp patienten 

I detta avsnitt tas två rättsfall upp som visar på att gränsen är otydlig för när om en  

journal får läsas i syfte att följa upp en patient. I det ena rättsfallet åtalades en smärt-

läkare för dataintrång.195 Patienten hade remitterats från en vårdcentral till en smärtmot-

tagning. Smärtläkaren hade diskuterat patientens ärende vid ett multidisciplinärt möte 

och patienten remitterades sedan vidare. Patient begärde senare ut sina journaler och 

loggar och blev fundersam då hon inte kände igen smärtläkarens namn. Smärtläkaren 

uppgav i domstolen att han hade läst i journalen att det fanns planer på att erbjuda     

patienten en behandling som han inte ansåg var korrekt. Han följde därför hennes   

journal ett tag tills han såg att planerna på behandlingen inte längre förelåg. Han       

menade dock att åtalet inte omfattade den perioden. De tillfällena som han gick in i 

journalen därefter, vilket åtalet omfattade, menade läkaren hade föranletts av samtal 

från andra läkare som ville ha råd om smärtlindring beträffande patienten. När han gick 

in i journalerna ansåg han sig vara delaktig i vården. När han senare fick regelverket 

förklarat för sig ansåg han sig ha brutit mot sjukhusets regler och policy, vilket han 

skrev i sin redogörelse vid sjukhusets internutredning. När han fick se sjukhusets regel-

verk ansåg han dock inte att det stämde med hur regelverket beskrivits för honom. Han 

gick då tillbaka till sin ståndpunkt att han hade deltagit i vården av patienten när han 

gick in i journalen. Han hänvisade bland annat till att det på smärtmottagningen var  

vanligt förekommande med samtal från andra behandlande enheter.  

Då det inte kunde styrkas att åtalet omfattade den perioden som läkaren hade läst 

journalen i syfte att följa upp patientens behandling, prövade inte tingsrätten om det var 

befogat att läsa journalen på grund av uppföljningsskäl om en befarad felbehandling. 

Många inom hälso- och sjukvården hade hoppats på att domen skulle klargöra vad som 

gäller för journalläsning i uppföljningssyfte.196 Tingsrätten prövade endast om läkaren 

olovligen berett sig tillgång till uppgifter vid de tillfällen han blivit uppringd av andra 

läkare. Enligt vad som framkom i målet hade smärtmottagningen den främsta expertisen 

om behandling av smärttillstånd och konsulterades därför ofta av läkare från andra    

enheter. Mot den bakgrunden ansåg tingsrätten att läkaren hade deltagit i vården av   

patienten och ogillade därför åtalet. 

 

                                                
195 Södertörns tingsrätt, B 6045-12. 
196 Gisby & Ohlin, Läkartidningen nr. 45, 2012, s. 2009-2010. 
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Rättsfallet visar återigen på svårigheterna att bedöma var gränsen går för att delta i   

vården av patienten och vad som är ett olovligt intrång i journalen. Fallet illustrerar   

vidare svårigheterna för hälso- och sjukvårdspersonal att förstå vilka situationer som 

ligger inom lagens krav för att läsa en journal, trots att det finns riktlinjer på vårdgivar-

nivå. Det visar också betydelsen av att patienten känner till vilka situationer som vård-

personalen kan ta del av journalen, för att kunna förstå de logglistor som begärs ut. För 

att patientens förtroende för vården inte ska sättas ur spel måste patienten därför veta i 

vilka situationer som han eller hon ska förvänta sig att vårdpersonal läser journalen. Att 

många aktörer inom hälso- och sjukvården hoppades på ett förtydligande från domsto-

len bekräftar också osäkerheten om var ansvaret att tolka bestämmelsen ligger. Vård-

givaren bär enligt PDL det yttersta ansvaret att upprätthålla reglerna om inre sekretess 

men det tycks ändå vara svårt att ge tillräckligt tydligt underlag till förmån för         

vårdpersonalens dagliga arbete. 

I det andra rättsfallet gällande dataintrång i patientjournaler hävdade den åtalade    

läkaren att läsning av journalen hade skett i uppföljningssyfte.197 Läkaren hade tidigare 

haft en vårdrelation med en patient som sedan flyttat till en annan vårdcentral. Efter att 

patienten bytt vårdcentral hade läkaren loggat in i patientens journal 30 gånger.         

Läkarens förklaring var att han velat följa upp patienten. Han hade bedömt att patienten 

behövde kontakt med en psykolog eller psykiatriker och ville se om hans bedömning 

hade varit korrekt samt se hur det gick för patienten. I förhör med verksamhetschefen 

och systemförvaltaren framkom att frågan om rätten att göra uppföljningar i viss mån är 

omtvistad inom läkarkåren. När vårdrelationen har upphört råder dock uppfattningen att 

läkaren inte har en sådan rätt. Läkaren skulle således inte vid tiden för inloggningarna 

ha haft rätt att ta del av uppgifterna om patienten även om han, såsom han hävdade, 

endast avsåg att göra en uppföljning för patientens bästa och för sin egen kompetens-

utveckling. I tingsrättens domskäl, som hovrätten anslöt sig till, ifrågasattes läkarens  

uppgift om att han ägnade sig åt uppföljning mot bakgrund av det stora antalet inlogg-

ningar. Läkarens invändning om att han behövde logga in 30 gånger på grund av att det 

dröjde innan patientens diagnos fastslogs och fördes in i journalen var enligt domstolens 

bedömning inte sannolik. Inloggningarna framstod inte som befogade och läkaren  

dömdes för dataintrång.  

                                                
197 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 1532-13. 
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Rättsfallet illustrerar det skönsmässiga utrymme som finns när det gäller att tolka förut-

sättningarna för journalåtkomst. Att frågan om rätten att göra uppföljningar i viss mån 

är omtvistad inom läkarkåren beror delvis på att det inte finns tydliga bedömnings-

grunder för när vårdpersonal inte längre deltar i vården av patienten. Det kan anses   

anmärkningsvärt att lagen inte ger närmare vägledning om hur kraven ska tolkas i     

situationerna som illustreras i rättsfallen. Åtgärder för att komma till rätta med tillämp-

ningsproblemen analyseras i avsnittet nedan. 

 

7.5 Tydliggöra lagen och förbättra implementering från vårdgivaren  
Mot bakgrund av de betydande tillämpningssvårigheter som 4 kap. 1 § PDL medför och 

att personligt straffansvar kan komma i fråga för hälso- och sjukvårdspersonalen, finns 

anledning att förtydliga bestämmelsen.198 Gränserna behöver tydliggöras för såväl vård-

givare som för hälso- och sjukvårdspersonal när en patientrelation inleds eller upphör. 

Vårdgivaren ska utarbeta riktlinjer och rutiner till förmån för att hälso- och sjukvårds-

personalen ska känna till vad som gäller i det dagliga arbetet. Baserat på tidigare       

diskussion (se avsnitt 7.1), kan det hävdas att lagstiftaren avsiktligen lämnat utrymme 

för vårdgivaren att tolka 4 kap. 1 § PDL i förhållande till sin verksamhet. Påståendet 

stöds också av Sundströms uttalande i samband med enkätundersökningen i Läkar-

tidningen om att PDL möjliggör för vårdgivare att ta fram rutiner och riktlinjer för olika 

situationer. Tillämpningsproblemen uppstår när vårdgivare inte ger sina anställda till-

räckligt med stöd vid utformning av arbetsuppgifter och rutiner i verksamheten.199 

Vårdgivaren har dock inte något vidare stöd att luta sig mot för att utarbeta rutiner och 

göra bedömningar av bestämmelsen i förhållande till sin verksamhet. Varken lag,      

förarbeten eller annan författning erbjuder tillräcklig vägledning. Mot bakgrund av 

vårdgivarnas oeniga svar som visades i Läkartidningens enkätundersökning finns det 

skäl att anse att det är tydligt att vårdgivarna tolkar kraven för journalåtkomst i              

4 kap. 1 § PDL på vitt skilda sätt. Det leder i sin tur till en betydande osäkerhet hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen om vilka situationer som tillåter läsning av en journal. 

Sundström som har varit huvudsekreterare i ett omfattande utredningsarbete om hur 

uppgifter i vården ska hanteras, tycks ha fått en bra bild av de praktiska problemen med 

4 kap. 1 § PDL. Det kan hävdas att det finns en poäng med hans påpekande om att 

                                                
198 SOU 2014:23, del 1, s. 175. 
199 SOU 2014:23, del 1, s. 370. 
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vårdgivarna har tagit för lite ansvar med att implementera bestämmelserna om inre   

sekretess och inte tydliggjort för vårdpersonalen när de får och inte får läsa en         

journal.200 Det är dock bara en del av svårigheterna och därför kan det anses att det inte 

heller är roten till det verkliga problemet. Vårdgivaren ska visserligen förverkliga      

lagens krav men mot bakgrund av hur utvecklingen har sett ut sedan PDL infördes       

år 2008 har vårdgivaren uppenbarligen inte haft lätt att förstå hur lagens ramar ser ut. 

Det tyder på att vårdgivare i allmänhet behöver ytterligare vägledning för att kunna upp-

rätthålla lagens krav och i synnerhet skydda den personliga integriteten. Nuvarande   

utformning av PDL ger i princip inga svar till vårdgivaren, utan som Sundström påpekar 

är ett av problemen att de som tillämpar lagen snarare väntar ut varandra för att avvakta 

och se hur andra tolkar kraven. Läkartidningens enkätundersökning antydde även att det 

finns en utpräglad osäkerhet på ledningsnivå om hur lagen ska tillämpas. Det kan    

hävdas att det har uppstått ett dilemma där olika aktörer inom hälso- och sjukvården 

skyller tolkningsproblemen på varandra. Ingen tar tag i problematiken genom att sätta 

upp gränser för när någon till exempel anses delta i vården av patienten och med rätta 

kan gå in i en patientjournal. Med detta som bakgrund talar det för att det finns ett värde 

att tydliggöra regleringen på något sätt. 

Det finns skäl att hålla med Sundström i meningen om att en kombination av          

åtgärder är nödvändigt för att åtgärda tillämpningsproblemen, i form av både en lag-

ändring och förbättrad implementering från vårdgivarens sida. Vid införandet av PDL 

har lagstiftaren gett uttryck för att det var olämpligt att detaljreglera denna fråga i lag, 

med hänsyn till de olika verksamheter som ska tillämpa lagen. De skälen gör sig fortfa-

rande gällande idag. De betydande svårigheter som den nuvarande regeln innebär för 

såväl patienten som vårdpersonalen bör dock tas på allvar, inte minst med hänsyn till 

det straffrättsliga ansvar som kan komma i fråga. Lagen bör därför förtydligas för att 

vårdgivaren ska kunna ta ansvar för att anpassa reglerna till sin specifika verksamhet. 

Hur förtydligandet kan komma att utformas lämnas till en eventuell utredning eftersom 

denna uppsats inte berör frågan om hur en sådan förändring skulle kunna se ut.  

I detta avsnitt har tillämpningssvårigheterna med 4 kap. 1 § illustrerats och proble-

matiserats. En mer utförlig analys har förts om hur tillämpningssvårigheterna kan lösas. 

I nästa kapitel lyfts blicken till ett rättssäkerhetsperspektiv för att återkoppla till de 

grundläggande kraven som ställs på lagen i förhållande till tillämpningsproblemen. 

                                                
200 Se avsnitt 7.3.1. 
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8 Uppsamlande kommentarer om rättssäkerhet  
 

8.1 Otydliga regler orsakar oförutsebar rättstillämpning  
En central rättssäkerhetsfråga är hur tillämpningen av lagen går till, när de faktiska   

omständigheterna inordnas under lagens termer.201 Det är den medicinska professionens 

uppfattning om vad kraven i 4 kap. 1 § PDL innebär som blir avgörande för bestämmel-

sens utfall, det vill säga om det är tillåtet att läsa journalen eller inte. Det har visats att 

tolkningarna av 4 kap. 1 § PDL skiljer sig avsevärt mellan olika vårdgivare. De vitt 

skilda tolkningarna leder till att utfallet av regeln riskerar att skilja sig åt mellan olika 

vårdgivare. Det får i förlängningen betydelse för lagens förutsebarhet för såväl vård-

personalen som patienten. Det blir svårt att förutse vilket utfall regeln får, med andra 

ord blir det svårt att förutse när hälso- och sjukvårdspersonalen inom en vårdgivares 

verksamhet får ta del av en patientjournal. Många bestämmelser i PDL ligger inom 

vårdgivarens ansvar att tolka i förhållande till den specifika verksamheten, vilket      

lagstiftaren har motiverat utifrån de olika sjukvårdsverksamheterna som ska kunna    

tillämpa lagen. Det skulle visserligen kunna hävdas att rättssäkerheten kan främjas    

genom att det lämnas utrymme för individuella avvägningar.202 Förutsättningarna i        

4 kap. 1 § PDL är dock så otydliga att de snarare orsakar problem i vården när en    

journal får läsas. Rättsfallen som togs upp i avsnitt 7.4 illustrerade att det råder en     

betydande osäkerhet kring var gränserna går för otillåten och tillåten läsning av       

journaler även då vårdgivaren har rutiner. Det kan leda till att till exempel en enskild 

sjuksköterska eller läkare döms för brottet dataintrång. Mot den bakgrunden kan det  

enligt min mening kritiseras ur förutsebarhetssynpunkt att det inte tydligare framgår av 

regelverket vad kraven i 4 kap 1 § PDL innebär. 

Patienten kan inte förutse när vårdpersonalen är behörig att gå in i journalen. Det  

sätter allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården ur spel. Inte heller vård-

personalen kan förutse vilka skyldigheter och möjligheter som åligger dem i det dagliga 

arbetet. Vårdpersonalen har svårt att bedöma om de rör sig inom eller utanför rättens 

ramar när en journal ska läsas. Det leder till att journaler kan läsas fastän behörighet inte 

föreligger, vilket äventyrar intrång i den personliga integriteten. Det kan också ha      

effekten att vårdpersonalen undviker att ta del av en journal på grund av rädslan att göra 
                                                
201 Vahlne Westerhäll & Princis, Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård, FT 2013, s. 404.  
202 Vahlne Westerhäll & Princis, FT 2013, s. 397. 
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något olagligt, trots att journaltillgången kan vara befogad. Med hänsyn till att regelns 

utfall riskerar att avsevärt skilja sig åt mellan olika vårdgivare anser jag att det finns 

grund för att kritisera regleringen på grund av dess bristande förutsebarhet. 

Ur rättssäkerhetssynpunkt kan det även ifrågasättas att det inte finns en direkt-

hänvisning i 4 kap. 1 § PDL till 2 kap. 4 § PDL, eftersom den sistnämnda förtydligar 

vad ”av annat skäl” kan utgöra.203 Lagens förutsebarhet torde öka om det framgår direkt 

av lagen var svaret finns på vad ett ”annat skäl” kan vara. Med tanke på att en lag ska 

vara tydlig och lättillgänglig för att vara förutsebar, bör det enligt mig finnas skäl att 

överväga möjligheten att tydliggöra kopplingen mellan reglerna. 

 

8.2 Betydelsen av ett tydligare regelverk och enhetlig rättstillämpning 
Konsekvensen av den bristande regleringen i 4 kap. 1 § PDL är att de svåraste         

tolkningsfrågorna har lämnats till den medicinska professionen att avgöra. Det kan    

anses utgöra en rättssäkerhetsbrist om en regel är så vag eller öppen att den näst intill är 

innehållslös och lämnar till rättstillämparen att svara för rättsbildningen.204 Som nuva-

rande reglering ser ut ges utrymme för skönsmässiga bedömningar i rättstillämpningen, 

när det görs vidsträckta tolkningar i det enskilda fallet om en journal får läsas. Som 

rättsläget ser ut idag avseende 4 kap. 1 § PDL finns alltför stor osäkerhet hos såväl 

vårdgivare som vårdpersonal om hur bedömningarna ska göras från första början. Enligt 

min mening kan det därför talas om en rättssäkerhetsbrist eftersom rättstillämpningen i 

princip överlämnas till hälso- och sjukvårdsaktörerna, vilket leder till att kraven för 

journalåtkomst tolkas på många olika sätt. Mot den bakgrunden anser jag att rättsläget 

behöver förtydligas för att rättstillämpningen ska kunna vara mer enhetlig mellan olika 

vårdgivare. En mer enhetlig rättstillämpning förbättrar förutsebarheten av reglerna. 

Den som arbetar inom hälso- och sjukvården ska inte i det vardagliga arbetet behöva 

vara orolig för att olovligen ta del av patientuppgifter och göra sig skyldig till data-

intrång. Vårdpersonalen ska inte heller behöva vara tveksam att inhämta den informa-

tion som behövs ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Patienten ska inte heller ha svårt att 

överblicka när vårdpersonalen kan förväntas gå in i journalen. Det är därför av stor    

betydelse att det är tydligt för såväl vårdgivaren, vårdpersonalen som patienten när det 

är tillåtet och inte tillåtet att ta del av journaler. 

                                                
203 Se avsnitt 7.2. 
204 Frändberg, JT 2000-01, s. 275. 
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8.3 Förarbeten behöver också tolkas 
Vissa rättsområden och rättsfrågor kräver mer efterforskning än andra för att uttolka 

vilka rättsliga krav som ställs. Förarbetena kan i olika mån vara till hjälp och ge ledning 

hur vissa rättsregler ska förstås. Användningen av förarbeten kan också diskuteras som 

en eventuell rättssäkerhetsbrist, då förarbetsuttalanden ibland kräver viss tolkning.205 

Jag ställer mig tveksam till om det argumentet gör sig är gällande för hälso- och     

sjukvårdens område. Inom hälso- och sjukvården ligger de rättsliga kraven på en mer 

generell nivå och fastän lagstiftaren försöker vara konkret, ge exempel på vad som  

åsyftas samt att vara så klar och entydig som möjligt, skapas ett utrymme för viss tolk-

ning.206 Vid införandet av PDL gav lagstiftaren medvetet ett bedömningsutrymme i       

4 kap. 1 § PDL för att vårdgivaren ska kunna anpassa sin verksamhet till de uppsatta 

ramarna.207 Med facit hand har bedömningsutrymmet dock blivit för stort och det finns 

ingen vägledning i förarbetena för att kunna upprätthålla lagens syften. Tanken kan  

därför sägas var god men ur rättssäkerhetssynpunkt hade det varit fördelaktigt om det 

åtminstone i förarbetena hade klargjorts hur kraven i 4 kap. 1 § PDL ska förstås.       

Avseende denna bestämmelse leder bristen på stöd i förarbetena snarare till en rätts-

säkerhetsbrist med anledning av att det lämnas för stor öppenhet för olika tolkningar.  

 

  

                                                
205 Frändberg, JT 2000-01, s. 276. 
206 Vahlne Westerhäll & Princis, FT 2013, s. 398. 
207 Prop. 2007/08:126, s. 147. Se även avsnitt 7.1. 
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9 Sammanfattande kommentarer och synpunkter 
 

9.1 Lagen ger inga tydliga svar på tillåten journalåtkomst 
I uppsatsen har klarlagts att hälso- och sjukvårdspersonal inom en vårdgivares verk-

samhet får ta del av patientjournalen när han eller hon deltar i vården av patienten eller 

av annat skäl behöver uppgiften för sitt arbete inom vården, vilket stadgas i 4 kap. 1 § 

PDL. Regleringen bygger på en balansgång mellan framförallt två intressen. Det ena är 

att hindra obehöriga intrång i journalen och därmed skydda patientens personliga      

integritet. Det andra är att vårdpersonalen måste ha tillgång till nödvändig information 

för att utföra en god och säker vård. För att se till att endast behörig hälso- och        

sjukvårdspersonal ska ta del av journalen finns skyddsmekanismer i form av logglistor, 

åtkomstkontroll och inre spärrar. Även straffansvar i form av dataintrång kan aktuali-

seras om en läkare läser en journal utan att han eller hon deltar i vården eller av annat 

skäl behöver uppgifterna för sitt arbete. Dessa åtgärder syftar till att ha såväl preventiv 

som reaktiv verkan mot obehörig läsning av journaler.  

Min övergripande slutsats är att den grundläggande bestämmelsen i 4 kap. 1 § PDL 

inte ger tydliga och klara svar på när hälso- och sjukvårdpersonalen inom en vård-

givares verksamhet får ta del av en journal, vilket utgör en brist i rättssäkerhets-

hänseende. Vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal vittnar om att det på såväl  

ledningsnivå som i den dagliga sjukvårdsverksamheten råder betydande osäkerhet om 

vad kraven i 4 kap. 1 § PDL innebär. Den otydliga regleringen medför också att        

patienten får svårt att förutse under vilka förutsättningar som vårdpersonalen kan vara 

behörig att läsa en journal. Kravet på exempelvis ”deltar i vården av patienten” har inte 

förklarats närmare i varken lagstiftningen eller förarbetena. Det har inneburit att rätts-

tillämpningen i princip har överlämnats till vårdgivaren och i viss mån vårdpersonalen 

som får forma rätten på egen hand. Svårigheterna med att förstå lagens krav leder till att 

det blir svårt att förutse utfallet av regeln. Tillämpningen blir därför inte förutsebar. 

Olika vårdgivare uppfattar bland annat kravet på ”deltar i vården av patienten” på vitt 

skilda sätt. Det är problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt eftersom det försvårar en  

enhetlig och förutsebar rättstillämpning för såväl vårdgivaren, vårdpersonalen och pati-

enten. 
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Sammanfattningsvis är det problematiskt att ingen närmare vägledning finns att tillgå 

för tolkningen av 4 kap. 1 § PDL, varken i kompletterande författningar eller i lagens 

förarbeten. Vårdgivaren har det grundläggande ansvaret att upprätthålla reglerna om 

inre sekretess och därmed utveckla rutiner och riktlinjer till förmån för vårdpersonalens 

dagliga arbete. Enligt min bedömning finns dock alltför stora oklarheter om lagens krav 

för att vårdgivaren ska kunna implementera de rättsliga reglerna på ett önskvärt sätt. 

Lagstiftaren har förvisso medvetet lämnat utrymme för vårdgivarens egna bedömningar, 

vilket är en god tanke med hänsyn till hälso- och sjukvårdens komplexa natur. Det har 

dock inte varit fördelaktigt med tanke på den betydande osäkerhet och de tillämpnings-

problem som regeln vållar. De skilda tolkningarna bland olika vårdgivare är för stora 

och ökar snarare osäkerheten om när det är tillåtet eller inte att läsa en journal. Enligt 

min mening ligger detta därför inte i linje med de krav som, ur rättssäkerhetssynpunkt, 

bör ställas på en förutsebar lagstiftning och rättstillämpning. Att lagen är tydlig och   

begriplig är viktigt för att patienten ska känna sig trygg med att hälso- och sjukvårdens 

aktörer agerar i enlighet med de rättsliga kraven och inte obehörigen går in i journalen. 

Genom att vårdpersonalen följer regelverket blir vården mer patientsäker. 

Problematiken kring tolkningssvårigheterna riskerar sammantaget att leda till att  

kraven tolkas för brett så att obehöriga intrång i journalen sker. Risken finns även att 

tolkningen blir för snäv, vilket kan leda till att vårdpersonalen undviker att läsa en  

journal på grund av rädslan att göra något olovligt. Ett förtydligande av kraven i            

4 kap. 1 § PDL kan därmed innebära ökade förutsättningarna för att vårdpersonalen tar 

del av journaler enligt de syften som lagen avser att skydda, i det här fallet den          

personliga integriteten. Det ligger även i linje med Europadomstolens uttalande om att 

nationell lagstiftning på ett praktiskt och effektivt sätt ska skydda mot obehörig tillgång 

till uppgifter i en patientjournal. Enligt min mening är det tveksamt om nuvarande regel 

i PDL kan anses erbjuda ett praktiskt och effektivt skydd med hänsyn till vårdens skilda 

tolkningar av tillgång till journaler. Mot den bakgrunden är det fördelaktigt om kraven 

för journalåtkomst förtydligas. Det är dock viktigt att poängtera att det inte handlar om 

att stärka integritetsskyddet som sådant. Det handlar snarare om att tydliggöra kraven 

för att möjliggöra en mer ändamålsenlig journalåtkomst. Med det följer att skyddet för 

den personliga integriteten kan upprätthållas på ett bättre sätt då förutsättningarna ökar 

för att hindra obehörig journalåtkomst. Med bakgrund av det sagda är min samlade   

bedömning att det av rättssäkerhetsskäl och med hänsyn till skyddet för den personliga 

integriteten finns starka skäl att förtydliga 4 kap. 1 § PDL. 
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9.2 Lagen bör förtydligas med ett gediget utredningsarbete 
I uppsatsen har konstaterats att förutsättningarna för att läsa en journal enligt 4 kap. 1 § 

PDL bör förtydligas för att upprätthålla skyddet för den personliga integriteten och till-

försäkra hälso- och vårdpersonalens tillgång till nödvändig information. Enligt min   

bedömning går det att åstadkomma en mer ändamålsenlig lagstiftning genom att tydlig-

göra under vilka förutsättningar som hälso- och sjukvårdspersonalen får ta del av        

journaler. Följaktligen behöver det tydliggöras vad begreppen ”deltar i vården” samt 

”av annat skäl” närmare innebär. Även gränserna för när en patientrelation inleds eller 

upphör samt om en journal får läsas i uppföljningssyfte behöver tydliggöras. Av tydlig-

hetsskäl kan det även vara fördelaktigt att en direkthänvisning ges i 4 kap. 1 § PDL till  

2 kap. 4 § PDL, eftersom den sistnämnda kompletterar ”av annat skäl”. 

Eftersom det handlar om att underlätta rättstillämpningen är det av stor vikt att lagen 

ger tillräcklig vägledning för att utfallet av reglerna kan förutses. Det kräver ett relativt 

omfattande utredningsarbete där olika situationer och problem mappas upp. Ett gediget 

och genomarbetat stöd bör utarbetas som ger konkreta exempel på vad kraven kan inne-

fatta.208 Rättstillämpningen skulle förhoppningsvis bli mer enhetlig. Om de rättsliga 

förutsättningarna för journalåtkomst blir tydligare ökar samtidigt möjligheten att     

obehörig läsning av journalen hindras från första början. 

Många faktorer måste samspela för att en mer ändamålsenlig reglering om journal-

åtkomst ska komma till stånd. I det följande krävs därför ett välfungerande samarbete 

mellan till exempel lagstiftande organ, utredningar, myndigheter, vårdgivare och hälso- 

och sjukvårdspersonal. I arbetet behövs en god samverkan mellan olika professioner 

med rätt kompetens, såsom jurister och företrädare för hälso- och sjukvården.          

Lösningarna måste slutligen vara anpassade till vårdens dagliga arbete. 

Ett förtydligande av 4 kap. 1 § PDL kan förhoppningsvis leda till att hälso- och  

sjukvårdspersonalen kan känna större trygghet i sitt dagliga arbete. Patienten kan känna 

större förtroende för att journalen inte läses av obehöriga och därmed att den personliga 

integriteten upprätthålls i praktiken. Ett klargörande av lagen kan även förbättra       

möjligheten att få tydligare svar om vårdpersonalens tillgång till patientens journal.      

Lagen syftar trots allt till att hjälpa, inte stjälpa. 

                                                
208 I SOU 2014:23, bilaga 4, finns underlag att bygga vidare på.   
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