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1  Sammanfattning 

Samverkan mellan vårdgivare inom och mellan Region Stockholm och 

Stockholms stad är en stor utmaning för både hälso- och sjukvård samt omsorg 

(förkortat vård och omsorg). Brister i informationsöverföring kan få negativa 

konsekvenser som sämre kvalitet och minskad effektivitet. Det gäller särskilt för 

de äldre personer som ofta slussas mellan öppen och sluten vård samt omsorg.  

I denna rapport redogörs för resultatet av projektet Digitalisering av vård- 

och omsorg, DISVO-projektet. Projektet är inriktat på samverkan mellan Region 

Stockholm och Stockholms stad, med fokus på de IT-mässiga och legala 

förutsättningar som finns för samverkan inom vård och omsorg. Studien bygger 

på en beskrivning av ett scenario för samverkan, samt genom en inventering av 

de regleringar i form av lagar och förordningar m.m. som styr vård och omsorg 

samt en inventering av de  IT-system som används för samverkan i regionen och 

staden.   

Projektets resultat utgörs av en beskrivning och analys av juridiska och 

tekniska förutsättningar, hinder och möjligheter kring informationsöverföring 

för vård och omsorg.  

En granskning av de tekniska förutsättningarna för samverkan i form av 

systemanvändning visar på ett antal identifierade brister. Vad gäller de system 

som används så finns det, inte oväntat, ett behov av att i högre grad integrera 

systemen. Det som även framkom är att en ökad grad av användning av 

befintliga systemlösningar, som exempelvis den nationella patientöversikten 

(NPÖ), kan råda bot på brist på information. Ytterligare problem är att vissa 

system upplevs som komplexa, där det bland annat är svårt att ge behörighet till 

vissa grupper av användare. Behov av direkt kommunikation mellan användare 

har idag bristfälligt stöd i systemen, vilket leder till användning av telefon och 

fax. Framöver är det lämpligt att ett fokus läggs på användningen av lösningar 

som ger bättre möjlighet till integration. 

Granskningen av de juridiska aspekterna visar att lagstiftningen skulle kunna 

ändras mot ett tydligare individperspektiv med beaktande av behovet av 

information för såväl en god vård och omsorg som forskningssamhället. Det 

innebär t.ex.  att nya sekretessbrytande bestämmelser behövs, men också att 

befintliga sådana skulle behöva reformeras för att anpassas till den 

digitaliserade vården och omsorgen. Sådana reformer får emellertid inte 

innebära att skyddet för den personliga integriteten vid behandling 

personuppgifter inskränks på ett oproportionerligt sätt. Det bör i första hand 

krävas samtycke från de enskilda för att bryta sekretessen, men lagstiftningen 
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måste också kunna tillämpas i de situationer då en enskild har nedsatt eller 

saknar beslutsförmåga.   

I vissa situationer tillämpas inte lagen fullt ut, t.ex. vid användningen av 

samordnad individuell planering. Ett annat problem är att de möjligheter till 

digitalisering som regelverken öppnar upp för inte utnyttjas fullt ut, såsom 

sammanhållen journalföring. Integration av system är vidare centralt för att 

befintliga bestämmelser ska tillämpas på ett effektivt sätt och få fullt genomslag. 

Ett exempel är patientdatalagen (2008:355), vilken möjliggör sammanhållen 

journalföring. Sammanhållen journalföring hindras dock delvis av att system är 

svåra att integrera. Det finns även exempel där både tekniska och rättsliga 

rekvisit finns på plats, men där brister finns i själva systemanvändningen, t.ex. 

vid tillämpningen av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård vilken stöds av systemet WebCare. De brister som finns idag 

uppvägs av att personalen vidtar andra åtgärder för att säkerställa att rätt 

information förmedlas, såsom användning av telefon eller fax.   
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2  Projektöversikt 

Många olika vårdgivare är idag involverade i hälso- och sjukvård samt omsorg 

(oftast förkortad vård och omsorg i denna rapport) kring personer, i synnerhet 

kring äldre. De olika vårdgivarna kan ha olika specialiteter, vara offentliga eller 

privata samt ha regioner eller kommuner som huvudmän. 

Bakgrunden till det stora antalet involverade aktörer kring en person är ett 

antal pågående trender, såsom en allt mer åldrande befolkning där många är 

multisjuka, en önskan om att tillhandahålla patientnära vård istället för kostsam 

vård på sjukhus, en ökad involvering av patienter och närstående i 

vårdprocesserna, samt en beställar-utförar-modell, där en offentlig aktör 

beslutar och beställer vilken vård och omsorg som ska produceras och där 

offentliga och privata aktörer konkurrerar om att vara leverantörer av denna 

vård och omsorg. 

En ökad involvering av vårdgivare kräver en ökad samverkan mellan alla 

inblandade aktörer, vilket i sin tur kräver ett effektivt informationsutbyte mellan 

dem. Ett centralt problem i sammanhanget är att inblandade vårdgivare inte får 

tillgång till relevant och aktuell information, särskilt när patienter slussas mellan 

vårdgivare i stad och region. Orsaker till detta problem står att finna i juridiska, 

organisatoriska och tekniska hinder, men även i skillnader i kultur, kunskap och 

arbetssätt bland vårdgivare. 

Brister i informationsutbyte kan få negativa konsekvenser som minskad 

effektivitet och sämre kvalitet i vård och omsorg. Detta senare kan leda till 

onödiga återinskrivningar i akutsjukvård/slutenvård och i vissa fall till 

felbehandlingar. 

I denna rapport redogörs för resultatet av projektet Digitalisering av vård- 

och omsorg (DISVO-projektet) som genomfördes mellan 2020-08-01 och 2020-

12-31, och där arbete med rapport pågick under första halvåret 2021. 

Projektdeltagare var Region Stockholm, Stockholm stad och Stockholms 

universitet. Från Stockholms universitet deltog Institutionen för data- och 

systemvetenskap och Juridiska institutionen. 

I DISVO-projektet, har en inventering av problem och möjligheter genomförts 

med sikte på hur rättsliga, organisatoriska och tekniska infrastrukturer 

samverkar vid vård och omsorg som har digitala förtecken. Projektet avgränsas 

till äldrevård- och omsorg, där denna problematik torde vara som mest påtaglig. 

Denna studie syftar till att analysera regleringen rörande skydd för hälsodata 

och informationsutbytet mellan de IT-system som används inom hälso- och 

sjukvård samt omsorg i den digitaliserade hälso- och sjukvården inom Region 

Stockholm och Stockholms stad. Viktiga frågeställningar har varit att undersöka 

vilka rättsliga ramverk som gäller, om regelverk följs och vad som blir 
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konsekvenserna om de inte följs? Ytterligare aspekter har varit att analysera de 

system som används och undersöka hur de stödjer samverkan mellan region och 

stad. 

Informationsutbytet mellan olika aktörer inom vård och omsorg är avhängigt 

av de rättsliga, organisatoriska och tekniska förutsättningar som de har för att 

samverka med varandra. Det är fråga om ett tämligen komplext och delvis 

svåröverskådligt nätverk av beslutsfattare, myndigheter och privata företag som 

samverkar och som använder sig av totalt fler än tusen olika IT-system. 

 

2.1  Projektets arbetssätt 

Projektet har genomförts i form av en explorativ kartläggning. För att identifiera 

problem och existerande lösningar har ett scenario utvecklas baserat på semi-

strukturerade intervjuer med praktiker från region och stad. Scenariot beskriver 

hur stad och region samverkar kring en patient, de lagar som reglerar 

samverkan och de IT-system som används. Scenariot har växt fram iterativt 

genom att låta flera av de intervjuade ta del av arbetsversioner av scenariot,  

identifiera oklarheter och tydliggöra hur samverkan går till i praktiken. 

Intervjuerna har kompletterats med dokumentstudier, dels av lagtexter, dels av 

tillgänglig dokumentation av de system som används i scenariot.  

Totalt har fem personer intervjuats om scenariot. Tre av dessa har även gett 

feedback på scenariot under dess framväxt. Ytterligare tre personer har 

intervjuats om de system som idag används. Utöver detta har tre systemexperter 

intervjuats om nuvarande och framtida systemlösningar.   
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3  Hälso- och sjukvårdens samt omsorgens 

organisation och aktörer 

Figuren nedan visar en översikt av de verksamheter som är centrala för 

samverkan mellan Region Stockholm och Stockholms stad. Dessa verksamheter 

är identifierade utifrån det scenario som beskrivs senare i rapporten i avsnittet 

Scenario. 

 
Figur 1. Inblandade verksamheter inom vård och omsorg 

 

Ansvaret för hälso- och sjukvård samt omsorg delas mellan stat, region och 

kommun. 

Staten har ansvaret för styrningen av vården och omsorgen, vilket i stor 

utsträckning sker genom offentligrättslig reglering. Organisationen av vård och 

omsorg kännetecknas av en starkt decentraliserad struktur med 21 regioner och 

290 kommuner som har ansvar för hälso- och sjukvården samt omsorgen. Enligt 

kommunallagen (2017:725), KL, har kommuner och regioner en stor frihet att 

utforma sina respektive organisationer, vilket innebär att det förekommer en 

stor organisatorisk variation dem emellan1. Det kommunala självbestämmandet 

är också grundlagsskyddat i 14 kap. regeringsformen (1974:152), RF. Avsteg 

från den kommunala självstyrelsen får endast göras genom lag och då detta kan 

anses proportionerligt. Kommuner och regioner har också omfattande 

möjligheter att anlita privata utförare av vård och omsorg, bland annat genom 

olika valfrihetssystem. 

 
1 Prop. 2016/17:171, s. 141, s. 156 ff. 
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 Som en följd av detta finns ett betydande antal aktörer, som kan vara både 

offentliga och privata2. Organisationernas mångfald och struktur påverkar 

styrningen, vilket i sin tur har betydelse för både det rättsliga och det faktiska 

informationsutbytet mellan dessa olika aktörer. 

3.1  Hälso- och sjukvården 

Den centrala regleringen för det offentliga ansvaret för hälso- och sjukvården 

finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Det är fråga om en s.k. 

målinriktad ramlagstiftning, med vilket menas att den anger målsättningarna 

med verksamheten, såsom att ge vård på lika villkor för hela befolkningen med 

respekt för människovärdet3.  

 Regeringen kan utfärda förordningar på hälso- och sjukvårdsområdet, främst 

i form av verkställighetsföreskrifter, men kan även delegera vidare till 

expertmyndigheter att fatta närmare beslut om detaljreglering, så länge som den 

står i överensstämmelse med lagen. Socialstyrelsen, som är expertmyndighet 

under regeringen, spelar en viktig roll som föreskriftsgivare men även för att 

utfärda rekommendationer. Socialstyrelsens föreskrifter och rekommendationer 

har vidare stor betydelse för att hålla nere detaljnivån i själva lagstiftningen4. 

 Hälso- och sjukvårdslagens karaktär av ramlag innebär att de s.k. 

huvudmännen, dvs. region och kommun, har tämligen fria tyglar att organisera 

denna verksamhet på det sätt som anses passa bäst för respektive kommun eller 

region. Styrningen på denna nivå sker genom såväl politisk som 

professionsstyrning, men också s.k. etisk styrning som ska genomsyra hela 

verksamheten5. 

 Kommunernas och regionernas egen intresseorganisation, Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR, spelar härutöver en praktiskt viktig roll som 

strategisk samordnare inom hälso-och sjukvården samt omsorgen6. 

 

3.2  Regionen som huvudman 

Regionen har ansvaret för att det ska finnas sjukhus i syfte att säkerställa att det 

finns hälso- och sjukvård som kräver intagning på vårdinrättning, vilket 

 
2 Rönnberg, Lena, Hälso- och sjukvårdsrätt, 5e upp., Studentlitteratur, Lund 2020, s. 24 f., s. 

81; SOU 2016:2, s. 19. 
3 3 kap. 1 § HSL Prop. 2016/17:43, s. 78 ff. 
4 Vahlne Westerhäll, Lotta, Hälso- och sjukvårdens organisation i Zillén, Kavot, Mattsson, Titti, 

Slokenberga, Santa, Medicinsk rätt, Norstedts Juridik, Polen 2020, s. 39. 
5 Rönnberg, Lena, Hälso- och sjukvårdsrätt, 5e upp., Studentlitteratur, Lund 2020; Vahlne 

Westerhäll, Lotta, Hälso- och sjukvårdens organisation i Zillén, Kavot, Mattsson, Titti, 
Slokenberga, Santa, Medicinsk rätt, Norstedts Juridik, Polen 2020, s. 42. 

6 Rönnberg 2020, s. 27. 
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benämns sluten vård7. Annan vård kallas öppen vård, vilket innefattar t.ex. 

primärvården som har ansvar för grundläggande medicinsk behandling, 

omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering av patienter (2 kap. 5-6 §§ 

HSL). Ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten på regional nivå utövas 

av en eller flera nämnder enligt 7 kap. 1 § HSL. Det finns även möjlighet att 

införa en gemensam nämnd för en region och en eller flera kommuner som ingår 

i regionen för att fullgöra regionens uppgifter i HSL enligt lagen (2003:192) om 

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet8. Lagen innebär att en 

region tillsammans med en eller flera kommuner som ligger belägna inom 

regionens område, kan bilda en gemensam nämnd för att fullgöra uppgifter inom 

vård- och omsorg9. 

 Ansvaret för själva verksamheten i regionen, åvilar primärt en 

verksamhetschef, vars verksamhet regleras i föreskrifter av regeringen och 

Socialstyrelsen10. 

 Sedan 2019 finns även ett uttryckligt krav i 7 kap. 2 a § HSL på att vården ska 

organiseras så att den ges en så nära medborgarna som möjligt och vara 

patientorienterad. Med nära vård menas inte bara geografisk närhet utan också 

närhet som åstadkoms med tekniska och digitala lösningar, såsom att möjliggöra 

för patienten att kunna få hjälp i sitt eget hem via dator eller mobiltelefon11.  

3.3  Kommunen som huvudman 

Kommunerna har ett ansvar som huvudmän för hälso- och sjukvård i särskilda 

boenden men också för dem som bor hemma (hemsjukvård) i den mån Regionen 

har överlåtit en sådan skyldighet till kommunen enligt 14 kap. 1 § HSL. En viktig 

skiljelinje är att hemsjukvård som bedrivs i kommunal regi endast avser hälso- 

och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. I den mån läkarresurser behövs kan en 

region avsätta detta för hemsjukvård och särskilt boende i en kommun enligt 16 

kap. 1 § HSL. 

 Kommunernas hälso- och sjukvård leds av politiska nämnder. Kommunen 

kan dela in verksamheten i ett eller flera områden. För vart och ett av dessa 

områden ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som har 

ansvar för bl.a. patientsäkerhet och kvalitén i vården. I Region Stockholm har till 

exempel varje stadsdel en MAS. För verksamheter som bedriver rehabilitering 

 
7 Definitionen anges i 2 kap. 4 § HSL 
8 Möjligheten att införa gemensamma nämnder inom vård- och omsorgsområdet mellan 

regioner och kommuner infördes 2003, se t.ex. prop. 2002/03:20. 
9 Prop. 2002/03:20. Inom en gemensam nämnd har det enligt propositionen inte ansetts 

nödvändigt med särskilda sekretessbestämmelser, då verksamhet som bedrivs i gemensam 
nämnd anses vara av samma slag och inte heller är självständiga i förhållande till varandra. Se 
prop. 2002/03:20, s. 25 f., jfr. prop. 1990/91:14, s. 85. 

10  4 kap. 2 § HSL. Vad beträffar vissa ledningsuppgifter, såsom psykiatrisk tvångsvård, ska 

sådana emellertid utövas av en chefsöverläkare med specialistkompetens enligt 4 kap. 3 § HSL. 
11 Prop. 2017/18:83, s. 46; SOU 2016:2, Effektiv vård, s. 363. 
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kan det istället finnas en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), som kan 

vara t.ex. arbetsterapeut eller fysioterapeut12. Det ansvar som vilar på MAS 

och/eller MAR påminner om verksamhetschefer inom regional hälso- och 

sjukvård13.  

3.4  Enskilda vårdgivare 

Det finns även enskilda vårdgivare i systemet, vilket i denna redogörelse endast 

avser sådana som verkar på uppdrag av det offentliga.  I viss utsträckning finns 

tvingande bestämmelser som i princip ställer krav på fri etablering, vilket t.ex. 

framgår av 7 kap. 3 § HSL, som föreskriver att regionerna är skyldiga att införa 

ett vårdvalssystem inom primärvården. När ett vårdvalssystem upprättats, 

oavsett om det är kommun eller region som är huvudman, gäller lagen 

(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) som innehåller särskilda regler för 

upphandlingen av privata utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård 

samt omsorg14. 

 Den privata hälso- och sjukvården omfattas i princip av samma regelsystem 

som den offentliga vad gäller ansvar och innehållet i vården, journalhantering 

m.m. enligt patientlagstiftningen15. 

3.5  Omsorg 

Omsorg, såsom hemtjänst och särskilt boende, sker främst på kommunal nivå 

inom ramen för socialtjänsten. Detta regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 

SOL, som är en ramlag16. Särskilda bestämmelser om äldre människor finns i 5 

kap. 4-6 §§ SOL, som sätter upp målen för äldreomsorgen. Verksamheten vilar på 

värdegrunder som anges i lagstiftningen, vilket innebär den ska inriktas på äldre 

människor ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt att de ska 

beredas möjlighet att bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv 

och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, vilket anges i 5 kap. 4 § SOL. 

 Kommunen har därför ett ansvar att verka för att äldre människor så långt 

som möjligt ska kunna få bo kvar i hemmet, den s.k. kvarboendeprincipen och 

har på olika sätt skyldigheter att se till att äldre har de kommunikationer och 

servicetjänster som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Hemtjänst är därför den viktigaste serviceform som erbjuds. Icke desto mindre 

 
12 Prop. 2016/17:43, s. 110 f. 
13 Vahlne Westerhäll, Lotta, Hälso- och sjukvårdens organisation i Zillén, Kavot, Mattsson, 

Titti, Slokenberga, 
Santa, Medicinsk rätt, Norstedts Juridik, Polen 2020, s. 49. 
14 Rönnberg 2020, s. 79; prop. 2008/09:29. 
15 Rönnberg 2020, s. 69 ff. 
16 Prop. 2000/01:80, s. 85. Det föreligger ett förslag om en ny socialtjänstlag, för vilket 

remissförfarandet har avslutats, se SOU 2020:47. 
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har kommunen skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för de äldre, även 

kallat Säbo, som behöver särskilt stöd och det inte längre är möjligt att ge stöd i 

hemmet17. En form av särskilt boende är vård- och omsorgsboende.   

 Kommunernas styrning av socialtjänsten ska fullgöras av den eller de 

nämnder som kommunfullmäktige bestämmer enligt 2 kap. 4 § SOL. 

Kommunerna är således fria att bestämma om socialtjänsten ska hanteras i en 

nämnd tillsammans med andra verksamheter eller att den ska styras genom 

flera nämnder med olika inriktning, för t.ex. hemtjänst eller särskilda boenden18. 

Det finns vidare en möjlighet för en kommun att i samverkan med region och 

andra kommuner inom regionen, införa en gemensam nämnd för att fullgöra 

kommunens uppgifter enligt SOL och HSL enligt lagen (2003:192) om gemensam 

nämnd inom vård- och omsorgsområdet. 

 Införandet av LOV har inneburit omfattande organisatoriska förändringar i 

de kommuner som valt att införa valfrihetssystem, vilket innebär att det finns ett 

betydande inslag av olika privata aktörer inom framför allt hemtjänsten. Vidare 

förekommer flera olika modeller för valfrihetssystem bland de kommuner som 

använder sådana system19. Statistik från SKR visar att år 2020 har 160 

kommuner infört LOV, 114 kommuner inte infört LOV och 16 kommuner fattat 

beslut om att avbryta befintliga valfrihetssystem. Valfrihetssystem är vanligast 

inom hemtjänsten, men inte lika vanliga vad gäller särskilda boenden för äldre20. 

  

 
17 Fahlberg, Gunnar, Larsson, Monica, Socialtjänstlagarna, Liber, Kina 2018, s. 153. 
18 Fahlberg, Gunnar, Larsson, Monica, Socialtjänstlagarna, Liber, Kina 2018, s. 40. 
19 Fahlberg, Gunnar, Larsson, Monica, Socialtjänstlagarna, Liber, Kina 2018, s. 156. 
20 Sveriges Kommuners och Regioners hemsida https://skr.se: ”Valfrihetssystem i 

kommuner, beslutsläget 2020”, publicerad 25 mars 2021. 
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4  IT-system i bruk och deras rättsliga funktion 

För att kunna göra en rättslig och systemmässig analys av de IT-system som 

används inom hälso- och sjukvården samt omsorg i Region Stockholm och 

Stockholms stad, är det nödvändigt att redogöra för deras rättsliga funktion och 

och i vilka verksamheter de används. Det är vidare av betydelse att försöka 

urskilja om det är juridiska eller tekniska problem som kan utgöra ett hinder för 

en effektiv samverkan mellan regionen och staden i dessa verksamheter.  

Det finns flera olika IT-system som används för att säkerställa en effektiv 

hälso- och sjukvård samt omsorg. De beskrivningar som görs nedan har gjorts 

med utgångspunkt i den information som getts via intervjuer, och baserat på den 

information som finns på Vårdgivarguiden samt andra hemsidor genom vilka 

Region Stockholm och Stockholms stad ger information om sina system.  

4.1  System inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm 

Inom region Stockholm används ca 1300 olika system. Ett urval av system med 

relation till det scenario som tagits fram beskrivs här, för ytterligare information 

om varje system se avsnittet System.  

För vård som utförs inom Region Stockholm eller på regionens uppdrag 

används till största del journalsystemet TakeCare, som är ett system för 

sammanhållen journalföring enligt 6 kap. patientdatalagen. Sammanhållen 

journalföring innebär att en vårdgivare under vissa förutsättningar kan ge 

direktåtkomst till vissa uppgifter till andra vårdgivare, som kan ha betydelse för 

att förebygga, utreda och behandla sjukdomar.  Privata vårdgivare kan även 

använda andra journalsystem, till exempel Cambio Cosmic.  

Figuren nedan visar en översikt över de system som identifierat baserat på 

det scenario som presenteras senare i rapporten. 
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Figur 2. Förenklad bild över använda system  

 

I syfte att kunna samordna patienters utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård för att säkerställa en trygg hemgång enligt lagen (2017:612) om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS, används 

systemet WebCare. WebCare innehåller en adresskatalog över de sjukvårdande 

enheter som har avtal med Region Stockholm, samt aktuella enheter i länets 

kommuner. Systemägare är Region Stockholm och systemet kan användas av de 

verksamheter som har avtal med regionen. 

Behörighet att använda systemen ges endast i de delar som det är nödvändigt 

för att fullgöra arbetsuppgifter enligt LUS. Användarnas skyldigheter regleras i 

patientdatalagen (2008:355), PDL, socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen 

(1993:387) om stöd och service till funktionshindrade, LSS. 

 

 
Figur 3. Regleringar av verksamheterna  
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4.2  Sociala system i Stockholms stad 

Vad beträffar hälso- och sjukvård samt äldreomsorg som utförs i Stockholms 

stads regi finns flera system som består av olika delar under det övergripande 

Paraply-systemet, som bland annat består av Paraply, ParaSoL, SchemOS och 

ParaGå. Vidare använder staden journalsystemet Vodok. 

Stadens hälso- och sjukvårdspersonal eller personer till vilka utförandet av 

hälso- och sjukvårdsinsatser har delegerats enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) 11 kap. 4 §, HSL, fullgör sin dokumentationsskyldighet enligt 

patientdatalagen i journalsystemet Vodok. Privata vård- och omsorgsboenden 

kan även använda andra journalsystem för sin dokumentation. 

I systemet ParaSoL genomförs dokumentationsskyldighet enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, avseende handläggning som rör enskilda samt 

genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling (11 kap. 5 §). 

Detta berör verksamhet inom såväl hemtjänst som särskilt boende, till vilket 

vård- och omsorgsboende räknas.  

Inom hemtjänsten används vidare systemet SchemOS för att registrera 

medarbetares arbetsscheman och ParaGå för att registrera genomförda insatser 

på plats hemma hos omsorgstagaren (brukaren) i enlighet med de skyldigheter 

som föreligger enligt socialtjänstlagen. ParaGå består av tre olika verktyg med 

vilka man kan frambringa samma dokumentation; en telefontjänst, en digital 

penna och en handdator.   

Användarnas skyldigheter regleras i SoL. 

 

4.3  Integration av system 

Under projektet arbete med att ta fram ett scenario kartlades flera system och 

deras integrationer. Integration av system sker dels inom region och stad 

separat, men det finns även plattformar och system som används för integration 

på ett nationellt plan. För överföring av information mellan stad och region finns 

ett dedikerat system, WebCare.  

Regionens system är delvis integrerade, dels via egna integrationslösningar, 

men även genom användning av den regionala tjänsteplattformen och utbredd 

användning av systemet TakeCare. I och med utbredd användning av TakeCare 

kan de verksamheter som använder systemet integreras. För ytterligare 

integration används Region Stockholmsegen integrationsplattform, men även 

den regionala tjänsteplattformen baserad på den nationella tjänsteplattformen 

utvecklad av Inera. Den nationella tjänsteplattformen  utvecklad av Inera 

används även för integration på nationell nivå (till exempel används den 

nationella tjänsteplattformen för Nationell patientöversikt, NPÖ). 

Stadens integration av system sker liksom regionens i form av en egen 

integrationsplattform, men även genom utbredd användning av system i den så 
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kallade Paraply-familjen. Paraply-familjen är en uppsättning av staden 

egenutvecklade system. Medlemmarna i Paraply-familjen beskrivs ytterligare i 

avsnittet System. 

Som länk mellan region och stad finns systemet WebCare, vilket används för 

att förmedla information mellan region och stad vid utskrivning av patienter. 

WebCare är dock inte ett traditionellt system för systemintegration, utan 

används av regionen för att manuellt dokumentera information som sedan 

manuellt kan läsas upp av användare i staden. 

Nationellt finns flera tjänsteplattformar och system som kan användas av 

såväl regioner som kommuner. Främst är det den nationella tjänsteplattformen 

som möjliggör informationsutbyte genom ett flertal på nationell nivå 

standardiserade anrop mellan system. Det finns även system som relativt 

fristående kan användas för att få tillgång till information inom och mellan 

region och stad, till exempel Nationell Patientöversikt (NPÖ) som använder sig 

av den nationella tjänsteplattformen, samtden Nationella Läkemedelslistan. En 

skillnad här är att den nationella tjänsteplattformen används av 

systemutvecklare för att sammanlänka system, medan NPÖ och NLL även kan 

användas direkt av slutanvändare i regioner och kommuner. 

En analys av system och dess integrationer, baserat på det framtagna 

scenariot, finns i avsnittet Analys av IT-system. 
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5  Samverkan mellan vårdens aktörer 

Hälso- och sjukvården samt omsorgen har en splittrad och svåröverskådlig 

organisation med aktörer på olika nivåer inom både offentlig och privat sektor, 

som styrs av olika regelverk. Aktörerna inom vården och omsorgen är emellertid 

skyldiga att samverka med varandra på olika sätt i syfte att leverera en god vård 

och omsorg och för att uppfylla krav på kostnadseffektivitet och ett effektivt 

resursutnyttjande. Den bärande tanken är att vården och omsorgen utifrån den 

enskildes perspektiv ska uppfattas som sömlös.21  

Samverkan är ett mångtydigt begrepp och någon allmängiltig definition står 

inte att finna i lagen. Samverkan kan svårligen definieras utifrån organisatoriska 

och rättsliga kriterier, då det inte handlar om att skapa en särskild organisation 

utan snarare att upprätta en kanal för olika former av kommunikation.22 

I samverkansansvaret ligger emellertid en rättslig förpliktelse på att 

upprätthålla en fungerande kommunikation mellan de olika aktörerna inom 

hälso- och sjukvården, vilket även inbegriper grundläggande krav på 

informationsutbyte rörande de patienter som samverkan avser. Det är således 

fråga om såväl ett övergripande ansvar att samverka avseende hälso- och 

sjukvårdsuppdraget i stort som rörande enskilda patienter.23  

Av betydelse är därför i vilken utsträckning vårdens och omsorgens 

organisationer och aktörer lagligen kan samverka med varandra. Det finns 

särskilda samverkansbestämmelser i lag av både frivillig och tvingande karaktär, 

men detta är inte alltid tillräckligt för att avgöra om informationsutbyte är 

möjligt mellan dessa aktörer, då t.ex. bestämmelser om tystnadsplikt och 

sekretess kan försvåra detta.24 I denna studie ligger fokus på tvingande 

bestämmelser som samverkan, vilket skiljer sig från bestämmelser som ger 

möjlighet till samverkan på frivillig basis. 

 

 
21 Detta är på intet sätt en ny idé, utan tanken om samverkan mellan vad som idag kallas för regioner 

och kommuner, kan sägas ha utvecklats alltsedan 1960-talet, se. Prop. 1990/91:14, s. 30. Viktiga steg 

för att stärka samverkan togs även i början på i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, som bl.a. 

innebar en reform av BAL och banade väg för gemensamma nämnder inom vård- och omsorgsområdet 

mellan regioner och kommuner. Se Edebalk, Per Gunnar, Den ”nya äldreomsorgen” i Sverige – Om 

framväxten 1965-1993, Research Reports in Social Work, Vol 2016:6, Lunds universitet, 

Socialhögskolan; prop. 2002/03:20. 
22 Enqvist, Lena, En myndighet i samverkan – Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att 

samverka med Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvården, Skrifter från juridiska institutionen vid 

Umeå universitet, Umeå 2019, s. 42. 
23 Rönnberg 2020, s. 283. 
24 Ibid., s. 199. 
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5.1  Allmänna bestämmelser om samverkan 

Det finns ett flertal lagar och andra regler som ställer krav på att samverkan 

sker, som är tvingande. En ram för samverkan mellan regioner och kommuner 

ställs upp i HSL. Regionernas och kommunernas s.k. planeringsansvar är mer 

eller mindre tvingande och inbegriper ett ansvar att beakta den hälso- och 

sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare. I HSL stadgas ett explicit 

samverkansansvar för regioner i 7 kap. 7 §, som säger att: ”I planeringen och 

utvecklingen av hälso- och sjukvården ska regionen samverka med 

samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.” Begreppet vårdgivare avser 

vårdgivare oberoende av driftsform. Syftet med detta har varit att likställa 

vårdgivare under offentlig ledning med andra vårdgivare.25 För kommuner 

gäller ett motsvarande samverkansansvar enligt i 11 kap. 2 § HSL.26  

I 16 kap. HSL som har rubriken samverkan mellan huvudmännen, stadgas 

uttryckliga krav på samverkan mellan kommun och region. Vad beträffar vård 

och omsorg om äldre personer, är ett centralt syfte med regleringen att förbättra 

läkarmedverkan i den kommunala vården i såväl särskilt boende som 

dagverksamhet (12 kap. 1 § HSL och 5 kap. 5 § SoL). Regionen och kommunerna 

inom regionen ska därför enligt 16 kap. 1 § sluta avtal om omfattningen och 

formerna för läkarmedverkan. Om inte regionen uppfyller sina skyldigheter, har 

kommunen själv rätt att anlita en läkare på regionens bekostnad.27 Vidare 

föreskrivs att regionen och kommunen ska samverka avseende 

rehabiliteringsinsatser, hjälpmedel och förbrukningsartiklar som kan vara 

nödvändiga med hänsyn till den enskildes tillstånd.  

Betydelsen av gemensamma vård- och omsorgsplaner samt särskilda 

samordnare, såsom en fast vårdkontakt, har alltmer vunnit genomslag i 

lagstiftningen. Sådana åtgärder anses generellt underlätta kommunikationen 

mellan de olika aktörer som har ansvar för vården och omsorgen, men även för 

att stärka den enskildes inflytande i vård- och omsorgssituationen.28 En 

vårdkontakt kan ha flera patienter och en patient ha flera fasta vårdkontakter.29 

För de fall då patienten har kontakt med flera olika delar av vården måste 

dennes vårdkontakter i sin tur samverka får att samordna de vårdinsatser som 

behövs.30  

 
25 Prop. 2016/17:43, s. 103.  
26 Ibid., s. 110. 
27 Prop. 2005/06:115, s. 40 f. 
28 Vahlne Westerhäll, Lotta, Svensk patientlagstiftning, 3e upplagan, Santérus förlag, Tyskland 2020, 

s. 82 ff. Prop. 2005/06:115, s. 50. 
29 Socialstyrelsen, Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan – Nationell vägledning, 

rapport av den 25 oktober 2017, s. 13. 
30 Vahlne Westerhäll, Patientlagstiftning 2020, s. 85. Fast vårdkontakt infördes 2010 i HSL, prop. 

2009/10:67, s. 57 ff. 
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I 16 kap. 4 § HSL regleras ett krav på att regionen tillsammans med 

kommunen ska upprätta en individuell plan om den enskilde har behov av 

insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten. Upprättandet 

ska ske efter samtycke och tillsammans med den enskilde. Om den enskilde inte 

motsätter sig det, kan även en närstående få möjlighet att delta i arbetet med 

planen. En motsvarande bestämmelse finns i 2 kap. 7 § SoL och 6 kap. 4 § 

Patientlagen (2014:821), PL. Detta reser frågor rörande förenligheten med de 

sekretessbestämmelser som gäller, inte minst då det inte finns några 

sekretessbrytande bestämmelser rörande individuell plan enligt nämnda 

lagrum, vilket utvecklas närmare nedan i avsnittet rörande offentlighet och 

sekretess.  

 

5.2  Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 

Det finns också särskild lagstiftning om samverkan som har införts i syfte att 

minska vårdtiderna på sjukhus och för att ge patienterna möjligheter att få en 

god och sammanhållen vård, rehabilitering och omsorg, som är av särskilt 

intresse för denna studie. 

Sjukhusvård är mycket kostsam och anses inte heller vara den mest 

gynnsamma miljön för välbefinnande och tillfrisknande efter avslutad 

behandling. För att möjliggöra en samordning för patienter som vårdas i 

slutenvården, men som efter utskrivning kräver ytterligare vård och/eller 

omsorg i sin hemkommun finns lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård, LUS och därmed sammanhörande föreskrifter av 

Socialstyrelsen och allmänna råd om samverkan vid in- och utskrivning av 

patienter i sluten vård.  

LUS ersatte den tidigare s.k. betalningsansvarslagen (BAL), som såsom 

namnet anger, reglerade betalningsansvaret mellan region och kommun vid 

utskrivning från slutenvården.31 BAL, som var en del av den s.k. Ädelreformen 

1992, infördes som ett initiativ i ambitionen om en sömlös vård,32 men hade med 

tiden visat sig inte vara tillräckligt effektiv för att s.k. medicinskt 

färdigbehandlade patienter skulle lämna slutenvården så snabbt som möjligt.33 

LUS som trädde ikraft 2018, har till syfte att öka samverkan och gemensamt 

ansvarstagande för patienten.34 I LUS stadgas ett särskilt förfarande vid 

inskrivning och utskrivning inom den slutna vården.  

 
31 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Prop. 

2016/17:106. 
32 BAL var ett led i den s.k. Ädelreformen, se prop. 1987/88:176.  
33 SOU 2015:20, s. 17. 
34 Prop. 2016/17:106, s. 27. 
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Startpunkten är inskrivningsmeddelandet som ska skickas till de berörda 

enheterna inom 24 timmar som en underrättelse om att den behandlande 

läkaren bedömer att patienten kan komma att behöva insatser från 

socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 

den regionfinansierade öppna vården efter utskrivning.35 I 

inskrivningsmeddelandet ska även uppgift om en beräknad tidpunkt för 

utskrivning anges, vilket har direkt betydelse för när betalningsansvaret går 

över på kommunen. Av denna anledning har en sekretessbrytande bestämmelse 

införts i offentlighets- och sekretesslagen 25 kap. 11 § avseende 2 kap. LUS.36  

När den öppna vården har tagit emot ett inskrivningsmeddelande ska 

verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. Detta ska ske innan 

patienten skrivs ut från sjukhuset. Bestämmelsen korresponderar med 6 kap. 2 § 

PL.  

Vidare kan samordnad individuell plan (SIP) påbörjas, om den enskilde 

samtycker till detta enligt 4 kap. LUS. Det föreligger inga sekretessbrytande 

bestämmelser avseende SIP enligt LUS, vilket framgår motsatsvis av 25 kap. 11 

§, vilket kan utgöra ett problem om patienten har saknar förmåga eller har 

nedsatt förmåga att fatta sådana beslut. 37 Det föreligger alltså en risk att en 

sådan inte upprättas alls i ett fall som detta.38  

Frågan är då om LUS genom dessa samverkansmöjligheter bidragit till ett 

stärkt informationsutbyte eller med andra ord en bättre informationsöverföring. 

En undersökning av myndigheten för vård- och omsorgsanalys pekar på att LUS 

generellt sett har resulterat i en bättre samverkan och bättre 

informationsöverföring, men att utmaningar kvarstår, vilket t.ex. gäller 

administrativ börda och inte minst det omgärdande regelverket i form av 

lagstiftning om sekretess och tystnadsplikt.39  

 

 

  

 
35 Ibid., s. 31 f. 
36 Prop. 2016/17:106, s. 39. 
37 Rönnberg 2020, s. 69.  
38 Vahlne Westerhäll, Patientlagstiftning 2020, s. 86. Enligt en studie av myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys från 2020 framgår enligt en patientundersökning endast 45 procent av patienterna 

uppgav att de hade en SIP. LUS synes ha haft till effekt att förekomsten av SIP har ökat enligt en enkät 

till socialchefer, MAS, primärvårdschefer och samordnare, men någon statistik över detta finns inte 

tillgänglig … Myndigheten för vård- och omsorgsanalys PM-serie, Patienters upplevelser av 

samordningen av vård och omsorg efter slutenvård – ett metodförslag för uppföljning samt resultat 

från en pilotstudie, PM 2020:2, s. 27. 
39 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, rapport 2020:4, Laga efter läge – Uppföljning av lagen 

om samverkan vid utskrivning från slutenvården, s. 202 ff. 
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6  Scenario 

För att illustrera och analysera organisatoriska, rättsliga och systemmässiga 

problem och möjligheter i samverkan mellan region och stad kring vård och 

omsorg har ett scenario tagits fram. Scenariot beskriver hur Alex Pettersson 

möter olika delar av vård och omsorg. Inom scenariot beskrivs också de lagar 

som reglerar verksamheten samt de IT-system som används som stöd i vård och 

omsorg. En översiktlig bild av scenariot visas i figur 4 nedan. 

 

 
Figur 4. Schematisk skiss över scenariot med inblandade verksamheter 

6.1  Boende i hemmet med hemtjänst 

⁃ Alex Pettersson är 78 år, har diabetes och bor i eget boende i Skarpnäcks 

stadsdel. Sedan ett par år tillbaka har Alex hemtjänst.  

 

6.2  Ambulans till akuten (TakeCare)  

⁃ En dag ramlar Alex i sitt hem. Hen larmar trygghetsjouren med sin 

larmklocka. Trygghetsjouren kontaktar hemtjänsten.  

⁃ Hemtjänstpersonal kommer hem till Alex. Alex har väldigt ont i höften efter 

fallet och hemtjänstpersonal ringer primärvården (vårdcentralen). En 

distriktssköterska från vårdcentalen åker hem till Alex. Väl på plats 

misstänker distriktssköterskan en höftfraktur. Distriktssköterskan ringer 

därför efter ambulans. Hemtjänsten får bara ringa efter ambulans om det är 

fara för omsorgstagarens liv. 
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⁃ Ambulansen kommer. En pappersutskrift på aktuell läkemedelslista skickas 

med Alex. Den aktuell läkemedelslista ligger alltid utskriven hemma hos Alex. 

Alex åker sedan med ambulansen till akuten på Karolinska 

universitetssjukhuset (KS).  

⁃ Efter att Alex lämnat hemmet i ambulans så informerar hemtjänstpersonalen 

stadsdelens biståndshandläggare via telefon om att Alex har ramlat och är på 

väg till akuten. Biståndshandläggaren dokumenterar detta i Paraply-systemet, 

som är det system som biståndshandläggarna använder sig av. 

Hemtjänstpersonalen dokumenterar senare händelsen i journalsystemet 

ParaSoL som hemtjänsten i detta fall använder sig utav, i enlighet med sin 

dokumentationsskyldighet i 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Primärvårdens distriktsläkare dokumenterar också att Alex ramlat och förts 

till akuten med ambulans i sitt journalsystem, som i detta fall är TakeCare, för 

att uppfylla sin skyldighet att föra journal i 3 kap. patientdatalagen 

(2008:355), PDL. 

⁃ Vid akuten undersöks Alex av läkare. Resultat av undersökningen 

dokumenteras av akutläkare i journalsystemet TakeCare. En remiss till 

röntgen skrivs också i TakeCare (som överförs till systemet RIS som 

röntgenläkaren arbetar i). Därefter transporteras Alex till röntgenavdelningen 

på KS.  

⁃ Alex röntgas på röntgenavdelningen. En röntgenläkare granskar 

röntgenbilderna som blir tillgängliga i systemet PACS. Röntgenläkaren skriver 

ett remissvar med utlåtande i systemet RIS. I detta fall bedöms Alex ha råkat 

ut för en lårbensfraktur. Remissvar med utlåtandet i RIS förs automatiskt över 

till TakeCare. 

⁃ Alex transporteras tillbaka till akuten på KS där en akutläkare läser 

remissvaret i TakeCare. Akutläkaren beslutar om inskrivning på 

ortopedavdelning. Detta dokumenteras i journalsystemet TakeCare.  

Akutläkaren dokumenterar också diagnos (femurfraktur) och annan 

medicinsk information som läkaren ansvarar för att dokumentera, som 

exempelvis de läkemedel som ordinerats. En sjuksköterska på akuten 

dokumenterar i TakeCare sådant som sjuksköterskan ansvarar för att 

dokumentera, som till exempel patientens allmänna mående och vilka 

läkemedel som administrerats (det vill säga vilka ordinerade läkemedel som 

överlämnats till eller tillförts Alex).  

⁃ Läkare och sjuksköterskor på KS  dokumenterar på olika ställen i 

journalsystemet TakeCare men de kan välja att se varandras 

journalanteckningar var för sig eller se dem sammanslagna och ordnade i 

kronologisk ordning för en patient.  
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6.3  Inskrivning på ortopedavdelning (TakeCare, 

WebCare)  

⁃ Alex blir inskriven på en ortopedavdelning. På avdelningen har 

vårdpersonalen tillgång till samtliga uppgifter om Alex i TakeCare eftersom 

Alex är kvar på KS och samma journalsystem används på hela KS.  

⁃ En ortopedläkare undersöker Alex och läser akutens dokumentation i 

TakeCare (kallas ibland för inskrivningsjournal eller intagningsjournal) 

inklusive remissvar från röntgen. Läkaren beslutar om operation och 

dokumenterar detta i TakeCare.  

⁃ Alex hade med sig en aktuell läkemedelslista i pappersformat till KS. Det är 

dock inte alltid fallet. Ibland måste sjuksköterskor på ortopedavdelningen 

försöka få tag på aktuella läkemedelslista på annat sätt. Om patienten är 

ansluten till ApoDos finns en aktuell läkemedelslista i systemet 

Pascal/ApoDos. Ett aktuell läkemedelslista finns troligen också hos den 

primärvårdsläkare som Alex är listad hos. Det är dock inte alltid som 

patienten vet vem som är patientens läkarkontakt eller är ansluten till 

ApoDos. Det gör att sjuksköterskor ibland måste lägga ned mycket tid på att få 

tag på en aktuell läkemedelslista för en patient. 

⁃ En koordinator eller en sjuksköterskan på ortopedavdelningen håller i 

samband med inskrivningen ett inskrivningssamtal med Alex och får reda på 

att Alex har hemtjänst, vilket också dokumenteras i TakeCare. 

⁃ Koordinatorn eller sjuksköterskan på ortopedavdelningen skriver sedan ett 

inskrivningsmeddelande i systemet WebCare. Ett inskrivningsmeddelande 

ska skrivas enligt 2 kap. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård (2017:612), LUS. Inskrivningsmeddelandet innehåller 

bland annat information om patientens namn, personnummer, 

folkbokföringsadress, inskrivningsorsak, beräknad tidpunkt för utskrivning, 

vilka ytterligare insatser inom vård- och omsorg som patienten önskar och 

som kan tänkas bli aktuella efter utskrivning (inga specifika insatser ska slås 

fast i detta läge utan det görs senare i samband med att en samordnad 

individuell vårdplan (SIP) tas fram), vilken vårdorganisation och avdelning 

som patienten är inskriven på, ansvarig läkare på avdelningen med 

telefonnummer etc.   

⁃ Motsvarande information som inskrivningsmeddelandet finns också i 

dokumenterad i TakeCare i form av en så kallad eftervårdplanering. Det 

innebär att informationen är dubbeldokumenterad, det vill säga samma 

information är dokumenterad både i WebCare och TakeCare. 
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⁃ WebCare används för informationsutbyte mellan regionens hälso-och 

sjukvård och stadens vård- och omsorg. Dokumentation i WebCare görs av en 

koordinator eller en sjuksköterska. Då koordinatorn oftast bara arbetar 

vardagar på dagtid, så måste en sjuksköterska på avdelningen dokumentera i 

WebCare på helger, kvällar och nätter om detta behövs. Notera att en 

sjuksköterska också kan ha uppdrag som koordinator. 

⁃ Inskrivningsmeddelandet är i detta fall avsett för både stadsdelens 

biståndshandläggare och regionens primärvård och skickas därför till dessa 

aktörer, som båda har tillgång till WebCare. Användaren kan i WebCare 

bestämma vilka som ska få inskrivningsmeddelandet. 

⁃ När inskrivningsmeddelandet är mottaget av biståndshandläggare och 

primärvården (ofta distriktssköterskan på primärvården), svarar dessa att 

meddelandet är mottaget. Biståndshandläggaren informerar också om 

patientens eventuella pågående omsorgsinsatser via WebCare. 

Distriktssköterskan informerar via WebCare om diagnoser och/eller 

läkemedelsbehandlingar som är av vikt att kommunicera till slutenvården. 

Namn och kontaktinformation till primärvård, biståndshandläggare, 

hemtjänst (eller till sjuksköterska vid vård- och omsorgsboende om Alex bott 

på ett sådant) kan också dokumenteras i WebCare.  

⁃ Notera att om patientens har varken hemtjänst eller finns på ett särskilt 

boende (som ett vård- och omsorgsboende) så måste patientens samtycke till 

att använda WebCare mottas innan systemet kan användas.  

⁃ En biståndshandläggaren i stadsdelen har i uppdrag att bevaka WebCare 

under dagen, det vill säga det finns en biståndshandläggare i stadsdelen som 

är inloggad i systemet under hela dagen. Biståndshandläggaren får dock inte 

någon notifikation om att ny information inkommit i WebCare, till exempel i 

form av ett epostmeddelande i handläggarens epostklient. Därför måste 

biståndshandläggaren flera gånger under dagen kontrollera i WebCare om ny 

information har inkommit. 

⁃ När biståndshandläggaren får inskrivningsmeddelande om Alex informerar  

biståndshandläggare hemtjänsten då hemtjänsten inte har tillgång till 

WebCare.  

⁃ När berörd enhet inom öppenvården tar emot ett inskrivningsmeddelande 

påbörjas planeringen av de insatser som krävs inför Alex utskrivning. En 

viktig åtgärd är att verksamhetschefen utser en fast vårdkontakt för Alex, 

vilket ska ske innan patienten skrivs ut från sjukhuset enligt 2 kap. 5 § LUS. 

Den fasta vårdkontakten utses bland hälso- och sjukvårdspersonalen.  I Alex 

fall anses det lämpligt att utse en läkare som fast vårdkontakt, mot bakgrund 

av en sammantagen bedömning av Alex medicinska och övriga behov. Den 
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berörda enheten ska vidare omedelbart påbörja planeringen inför Alex 

utskrivning och förbereda en trygg hemgång för Alex, vilket stadgas i 2 kap. 6 

§ LUS. 

⁃ En vårdplan upprättas på ortopedavdelningen i enlighet med 3 kap. 

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:27. Vårdplanen dokumenteras i 

TakeCare. Det innebär att en läkare dokumenterar en plan inför operation. 

Planen kan också innehålla delar som en en sjuksköterskan dokumenterar, 

som till exempel en nutritionsplan. Den kan också innehålla en ADL-plan, som 

en fysioterapeut/arbetsterapeut dokumenterar. Läkare, sjuksköterskor och 

fysioterapeut/arbetsterapeut använder sig av mallar baserade på 

standardiserade “aktivitetsplaner” när de dokumenterar vårdplanen i 

TakeCare. Det finns till exempel en standardiserad plan för fall och en för 

nutrition (de senare mallen används om det finns risk för undernäring hos 

patienten). Dessa mallar presenterar ett antal rubriker, vilka styr och 

strukturerar själva dokumentationen av vårdplanen.  

⁃ Vad en vårdplan ska innehålla regleras i 3 kap. 4 § SOSFS 2005:27, som ovan 

nämnts. Vårdplanen ska dokumenteras i patientjournalen. Mer precist 

handlar det om följande uppgifter: 

⁃ Medicinska åtgärder och andra behandlingar  

⁃ Aktuella läkemedelsförskrivningar,  

⁃ Tillhandahålla eller förskrivna medicintekniska produkter, hjälpmedel eller 

förbrukningsartiklar.  

⁃ Allmän och specifik omvårdnad. 

⁃ Omsorg, stöd och service.  

⁃ Rehabilitering och habilitering  

Vidare är det av betydelse att ytterligare följande uppgifter framgår av 

vårdplanen:  

⁃ Namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för planen.  

⁃ Vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och sjukvård. 

⁃ Namnet på den eller de läkare i primärvården och i den slutna vården som har det 
fortsatta ansvaret för vården och behandlingen av patienten.  

⁃ Om patienten har medverkat i vårdplaneringen eller inte. 

⁃ Om närstående har medverkat i vårdplaneringen eller inte. 

⁃ Målsättningen med insatserna samt hur och när dessa ska följas upp.  



 

23 

⁃ Ortopedavdelningens personal gör undersökningar och förbereder Alex för 

operation. Läkare på ortopedavdelningen gör dagliga journalanteckningar i 

TakeCare om genomförda åtgärder, läkemedelsordinationer, resultat av 

undersökningar, etc. Sjuksköterskan gör också dagliga journalanteckningar 

om till exempel Alex mående och vilka ordinerade mediciner som 

administrerats, etc. 

6.4  Operation och fortsatt vård på slutenvård 

(TakeCare, WebCare) 

⁃ Alex Pettersson opereras. Kirurgen som är ansvarig för operationen skriver 

en operationsberättelse i TakeCare som beskriver vilka ingrepp som har 

gjorts, hur de gjorts och varför de gjorts samt eventuella svårigheter som 

uppstått under operationen. Operationsberättelsen innehåller också 

information om vilken typ av anestesi som använts, vilka implantat som 

opererats in, vilka prover som tagits och deras resultat och vilken vård Alex 

behöver få efter operation.  

⁃ Efter operation får Alex vård på den ortopediska avdelningen. Existerande 

vårdplan justeras för den nya situationen, det vill säga för vård efter 

operation.  

⁃ En fysioterapeut gör undersökningar av Alex förmåga att utföra 

grundläggande aktiviteter för ett självständigt vardagsliv, och fastställer ADL-

status, vilket förs in i TakeCare på ett speciellt ställe i TakeCare för 

fysioterapeut/arbetsterapeut. ADL-status utfärdas i enlighet med enligt 6 kap. 

10 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL och HSLF-SF 2018:54. Efter 

undersökning konstaterar fysioterapeuten, i samråd med Alex, att Alex 

kommer att behöva extra hjälp hemma. Läkare och sjuksköterska på 

ortopedavdelningen kan läsa fysioterapeutens anteckningar i TakeCare. 

Ibland faxas denna ADL-status till biståndshandläggaren i staden om 

biståndshandläggare efterfrågar denna via telefon eller om det finns skäl att 

informera biståndshandläggaren om detta. 

6.5  Utskrivning (TakeCare, WebCare, Pascal) 

⁃ När Alex mår bättre är det dags för Alex att skrivas ut.  

⁃ Planering inför utskrivning ska ske enligt 2 kap. 6 § LUS. Vidare så finns också 

bestämmelser om vårdplanering och överföring av informationen vid 

utskrivning i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid 

in- och utskrivning av patienter i sluten vård. På sjukhuset används en 

checklista för planering och genomförande av utskrivning.  
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⁃ Information som primärvård och biståndshandläggare behöver för fortsatt 

vård och omsorg dokumenteras i form av ett utskrivningsmeddelande i 

WebCare. Det görs  av en koordinator eller en sjuksköterska på 

ortopedavdelningen. Central information är datum och tid för utskrivning. 

Utskrivningsdatumet kan nu vara ett annat än det som angavs i 

inskrivningsmeddelandet. I utskrivningsmeddelande ska också anges, 

medicinsk status och om Alex behöver utökad vård och omsorg, och i så fall, 

vilken form av utökad vård och omsorg det handlar om. Detta behov av 

utökad vård och omsorg uttrycks i generella termer (inga specifika 

omsorgsinsatser ska slås fast i detta läge utan det görs senare till exempel i 

samband med att en samordnad individuell vårdplan (SIP) tas fram).  

⁃ Ibland, men inte så ofta, anges också ADL-status i WebCare.  Då 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter inte har tillgång till WebCare måste 

detta i så fall dokumenteras av koordinator eller sjuksköterska. Vanligare är 

dock att information om ADL-status skickas med patienten i pappersform, se 

nedan.  

⁃ Som tidigare nämnts så har en biståndshandläggare i stadsdelen i uppdrag att 

bevaka WebCare under dagen. När biståndshandläggaren läst Alex 

utskrivningsmeddelande så informerar biståndshandläggaren hemtjänsten 

om detta. 

⁃ Om Alex bott på ett vård- och omsorgsboende blir en sjuksköterska på vård- 

och omsorgsboendet informerad om planerad utskrivning av aktuell 

biståndshandläggare. Sjuksköterskan informerar sedan utföraren av omsorg 

på vård- och omsorgsboendet. Vård- och omsorgsboendets sjuksköterskor 

och utförare av omsorg har samma arbetsgivare och arbetar i team.  

⁃ Under sin tid på slutenvården (ortopedavdelningen) så har Alex 

läkemedelslista uppdateras både i patientjournalen (TakeCare) och i ett 

särskilt läkemedelssystem (Pascal/ApoDos), då Alex är ansluten till ApoDos. 

Det senare systemet kommer primärvård åt (och även sjuksköterskan vid 

vård- och omsorgsboende om Alex skulle ha bott på ett vård- och 

omsorgsboende). Det är dock inte säkert att en person är ansluten till 

ApoDos-systemet då det innebär en extra kostnad för personen, men de flesta 

som har hemtjänst (och upp till 90 % av boende på ett vård- och 

omsorgsboende) är anslutna till ApoDos. 

⁃ I samband med utskrivningen skriver en läkare på ortopedavdelningen en 

läkarepikris och en sjuksköterska en sjuksköterskeepikris. En epikris är en 

journalhandling som sammanfattar vårdperioden på sjukhuset. Den kan i 

vissa fall klippas ihop av tidigare dokumenterade journalanteckningar, i andra 

fall skrivas på nytt. 
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⁃ Ortopedavdelningens koordinator eller en sjuksköterska skriver sedan ut 

Alex journalhandlingar, som kan bestå av läkarepikris, sjuksköterskeepikris, 

inskrivningsjournal/intagningsjournal (från akutens dokumentation i 

samband med inskrivning), aktuell läkemedelslista,  laboratorielista med 

resultat av laboratorieundersökningar, ADL-status, samt eventuell 

nutritionsplan och sårvårdsplan. Dessa ska skickas med Alex hem, så att Alex 

kan visa dem för andra vårdgivare, om Alex vill. Ibland saknas dock 

läkarepikris och i så fall skickas de senaste journalanteckningarna av läkare 

med. WebCare används alltså inte i praktiken för att överföra all denna 

information. 

⁃ Ortopedavdelningens koordinator eller en sjuksköterska kan ringa 

biståndshandläggare eller hemtjänst (eller en sjuksköterska vid ett vård- och 

omsorgsboende om Alex bott på ett vård- och omsorgsboende) någon dag 

före hemfärd för att stämma av läget inför Alex hemfärd. 

⁃ Slutenvården (ortopedavdelningen i detta fall) ansvarar för Alex hemfärd som 

genomförs i detta fall i form av en så kallad sjukresa. Slutenvården kan också 

informerar hemtjänst (eller vård- och omsorgsboendets sjuksköterska) via 

telefon om att Alex är på väg.  

6.6  Tillbaka till boende i hemmet  

⁃ Alex är tillbaka i hemmet.  

⁃ Alex fasta vårdkontakt är den som är ansvarig för att planera och genomföra 

en samordnad individuell planering hemma hos Alex, som resulterar i en 

samordnad individuell plan (SIP) (enligt 4 kap. 1-3 §§ LUS). Ofta är det 

biståndshandläggare som planerar och genomför den samordnade 

individuella planeringen. Vid planeringen deltar biståndshandläggare, 

hemtjänsten, primärvårdens arbetsterapeut, primärvårdens 

distriktssköterska,  Alex och anhöriga till Alex. Den samordnade individuell 

planeringen kan i undantagsfall göras på på sjukhuset om det anses 

nödvändigt, till exempel om en patient inte har hemtjänst och det finns behov 

av att säkerställa att patienten får den hjälp som patienten behöver när 

patienten kommer hem. Om personen redan har hemtjänst eller bor på ett 

vård- och omsorgsboende så är det inte alltid som en samordnad individuell 

planering genomförs, men i de fall som förändringar i hemtjänst eller omsorg 

krävs så bör en samordnad individuell planering genomföras.  

⁃ Biståndshandläggaren arbetar på stadsdelsförvaltningens beställarenhet med 

myndighetsutövning. Biståndshandläggaren är alltid stadsdelens 

kontaktperson och beslutar om vilka omsorgsinsatser som Alex ska ha, dock i 

samverkan med andra aktörer, se SIP ovan. 
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⁃ Ofta finns ofullständig ADL-status i WebCare. För att få ytterligare 

information om Alex ADL-status för att förbereda en samordnad individuell 

planering kan biståndshandläggaren ringa till en sjuksköterska vid 

slutenvården vid ett eller flera tillfällen. Även kontakt med 

arbetsterapeut/fysioterpeut på slutenvården kan tas. Notera också att ADL-

status kan finnas dokumenterad i den utskrivna dokumentation som skickats 

med patienter i samband med hemfärd. 

⁃ En stor del av den kliniska info som finns i WebCare har 

biståndshandläggaren sällan nytta av.  Däremot kan primärvårdens 

distriktsläkare och distriktssköterska ha nytta av denna, och denna 

information kan då dokumenteras i primärvårdens journalsystem.  

⁃ Om Alex bott på ett vård- och omsorgsboende, så hade dock varken vård- och 

omsorgsboendets sjuksköterska eller privata läkarorganisation haft tillgång 

till WebCare. Både vård- och omsorgsboendets läkare och sjuksköterska hade 

då behövt få denna information från biståndshandläggaren som har tillgång 

till WebCare.  Vård- och omsorgsboendets läkare och sjuksköterska kan också 

ringa till slutenvårdens sjuksköterska eller koordinator för att få denna 

information. 

⁃ När biståndshandläggaren fått information om ADL-status så kan denna 

information dokumenteras in i Paraply-systemet. Denna information är 

grunden för bestämma omsorgsinsatser för en person.   

⁃ Om Alex bor på vård- och omsorgsboende lägger boendets sjuksköterska in 

information om ADL i journalsystemet Vodok. Boendets utförare av omsorg 

dokumenterar sådan information i journalsystemet ParaSoL. 

⁃ Läkemedelssystemet Pascal/ApoDos ger primärvård (och vård- och 

omsorgsboende) information om aktuella ordinationer/förskrivningar om en 

person är ansluten till Pascal/ApoDos. Primärvården (eller vård- och 

omsorgsboendets sjuksköterska om Alex bott på ett vård- och 

omsorgsboende) delar ut Alex läkemedel i dosett. Eftersom Alex har ApoDos 

kommer läkemedlen i portionspåsar, vilket underlättar dosetthanteringen. 

Som tidigare nämnts är dock inte säkert att en person är ansluten till ApoDos-

systemet. I sådana fall delas medicin ut i dosett från medicinförpackningar 

som primärvården förskrivit. Medicin har hämtats ut från Apotek. 

⁃ Primärvården informerar hemtjänsten om Alex läkemedel genom att skriva ut 

en aktuell läkemedelslista som sätts i hemtjänstens pärm hos Alex (11 kap. 12 

§ HSLF-FS 2017:37). Primärvården informerar hemtjänsten då hemtjänsten 

måste kontrollera att Alex verkligen tar rätt läkemedel från dosetten. Ibland 

ges läkemedel från dosetten direkt i handen eller i en kopp för att patienten 

ska ta rätt medicin vid rätt tillfälle..  
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⁃ Om Alex bott på ett vård- och omsorgsboende så hade vård- och 

omsorgsboendets SSK skrivit ut en läkemedelslista som sedan satts i pärm 

hos utförare av omsorg. 

6.7  Begäran om flytt till vård- och omsorgsboende 

(Paraply) 

⁃ Alex Pettersson bor hemma och får hemtjänst. Alex ansöker om att få plats på 

ett vård- och omsorgsboende (6 kap. 1 SoL). 

⁃ Den biståndshandläggare som hanterar Alex fattar beslut om att bevilja Alex 

ansökan om en plats på vård- och omsorgsboendet. Beslutet dokumenteras i 

Paraply-systemet.  

⁃ När Alex fått beslut om att vård- och omsorgsboende beviljats ska Alex välja 

boende, vilket Alex gör. Alex måste dock vänta tills en plats blir ledig på det 

vård- och omsorgsboende som Alex valt. Alex kan också ta en plats som blir 

ledig på ett annat vård- och omsorgsboende under tiden Alex väntar.  

⁃ När Alex till slut får en plats på ett vård- och omsorgsboende har Alex sju 

dagar på sig att flytta in. Biståndshandläggaren informerar dels Alex 

hemtjänst, dels vård- och omsorgsboendet om detta. Kontakter tas mellan 

hemtjänst och vård- och omsorgsboende via telefon för att bestämma vilket 

datum Alex ska flytta in. Vid vård- och omsorgsboendet är det ofta utföraren 

av omsorg som bestämmer hur flytt ska gå till, men även sjuksköterskan vid 

vård- och omsorgsboendet är informerad om flytt. 

⁃ Alex behåller den biståndshandläggare från den stadsdel där Alex var 

folkbokförd när Alex bodde i ett ordinärt boende och hade hemtjänst. Det 

betyder att en biståndshandläggare kan vara ansvarig för omsorgstagare i 

andra stadsdelars vård- och omsorgsboende än den stadsdel som  

biståndshandläggaren verkar i. 

⁃ Notera att om en person får en plats på ett vård- och omsorgsboende så 

beslutar inte biståndshandläggaren om några specifika insatser som 

biståndshandläggaren gör vid insatser av hemtjänst, utan beslutet är 

“heldygnsomsorg inom vård- och bestäms”. Insatser bestäms i detta fall av 

vård- och omsorgsboendet (det vill säga sjuksköterska och utförare av 

omsorg i boendet) tillsammans med den boende och eventuella närstående. 

⁃ Vid ett vård- och omsorgsboende arbetar flera sjuksköterskor, det handlar om 

cirka 5-7 sjuksköterskor på ett boende med 60 personer. 

⁃ Inom Skarpnäck stadsdel finns tre vård- och omsorgsboenden: Hemmet för 

gamla som drivs i egen regi av staden, Flygarhöjden som drivs privat av 
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Attendo och Judiska hemmet som drivs privat av stiftelsen Judiska 

församlingen. Flygarhöjden och Judiska hemmet har avtal enligt LOV med 

Stockholms stad.  

⁃ Sjuksköterskan informerar också Alex om att Alex måste antingen välja en 

läkare vid den privata läkarorganisationen vid vård- och omsorgsboendet 

eller behålla sin tidigare primärvårdsläkare som fast vårdkontakt. Alex väljer i 

detta fall en läkare vid den privata läkarorganisationen då denna läkare 

kommer fysiskt till vård- och omsorgsboendet för rond en gång i veckan, 

medan primärvårdsläkaren oftast bara har kontakt med vård- och 

omsorgsboendets sjuksköterska via telefon och inte heller regelbundet utan 

vid behov. 

⁃ Den privata läkarorganisationen vid detta vård- och omsorgsboende är 

upphandlad i enlighet med lagstiftning kring offentlig upphandling. I detta fall 

är läkarorganisationen Capio. 

⁃ Alex flytt för att journaluppgifter som berör sjuksköterskan ansvarsområde 

och som dokumenterats i primärvårdens journalsystem (TakeCare) behöver 

nu föras in i journalsystemet Vodok vid vård- och omsorgsboendet som är det 

system som används av sjuksköterskan vid boendet. Detta görs genom att 

vård- och omsorgsboendets sjuksköterska kontaktar primärvårdens 

sjuksköterska och får ta del av informationen, ofta via fax.  

⁃ Om Alex väljer en läkare från en privat läkarorganisation måste 

journaluppgifter föras in i det journalsystemet som används av den privata 

läkarorganisationen. Uppgifterna hämtas från primärvårdens journalsystem 

(TakeCare). Detta görs genom att vård- och omsorgsboendets 

läkarorganisation, på liknande sätt som vård- och omsorgsboendets 

sjuksköterskor, kontaktar primärvårdens läkare och får ta del av 

informationen, ofta via fax.  

⁃ Läkemedelssystemet Pascal/ApoDos ger vård- och omsorgsboende 

information om aktuella ordinationer/förskrivningar. Några få patienter har 

dock inte ApoDos eftersom det kostar extra pengar. I detta fall måste vård- 

och omsorgsboendets privata läkarorganisation få aktuell läkemedelslista 

från primärvården, som kan ha den dokumenterad i TakeCare, eller på annat 

sätt få tag på denna information. 

6.8  Vård- och omsorgsboende (Vodok, ParaSoL) 

⁃ När Alex är på plats på vård- och omsorgsboendet så kommer boendets läkare 

(från Capio) till vård- och omsorgsboendet för rond en gång i veckan. Läkaren 

från den privata läkarorganisationen gör journalanteckningar direkt i det 

elektroniska patientjournalsystem som Capio använder sig av. Sjuksköterskan 
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på vård- och omsorgsboende gör samtidigt journalanteckningar direkt i 

Vodok.  

⁃ Läkarens journalanteckningar är inte direkt tillgängliga för sjuksköterskan 

vid vård- och omsorgsboende då de arbetar i olika journalsystem. Därför tar 

läkaren vid Capio med sig en utskrift med de journalanteckningar som kan 

vara av intresse för sjuksköterskan nästa gång läkaren kommer på rond.  

Förutom det egna journalsystemet, Vodok, håller med andra ord 

sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboendet också en pappersjournal med 

en del journalanteckningar från läkarorganisationen. En del av dessa 

journalanteckningar från läkarorganisationen förs in manuellt i Vodok. 

⁃ Undersköterskan, som tillhör boendets utförare av omsorg (motsvarande 

hemtjänst), kan inte läsa sjuksköterskans journalanteckningar i Vodok. Om 

sjuksköterskan på vård- och omsorgsboendet delegerar hälso- och 

sjukvårduppgifter till undersköterskan, såsom såromläggning, så måste  

sjuksköterskan printa ut information från Vodok om delegerade 

arbetsuppgifter och en kvitteringslista (på vilken genomförda 

såromläggningar kvitteras) och sätta dem i en pärm. När en såromläggning är 

genomförd så kvitterar undersköterskan att detta är gjort på denna 

kvitteringslista av papper. Sjuksköterskan ansvarar för att journalföra 

genomförda såromläggningar i Vodok. Undersköterskan kan också eventuellt 

föra in information om planerade och genomförda såromläggningar i ParaSoL 

under rubriken hälso- och sjukvård. Det är dock inte så vanligt.  

6.9  Återbesök ortoped/specialistvård (TakeCare, Pascal) 

⁃ Ortopedavdelningen vid KS kontaktar Alex via brev och kallar till återbesök 

för att undersöka läkning av sår efter operation. Alex informerar 

sjuksköterskan eller utförare av vård- och omsorg  vid vård- och 

omsorgsboendet, som informerar varandra. Sjuksköterskan dokumenterar 

detta i Vodok och utföraren i ParaSoL med information om datum och tid.  

⁃  Alex åker sedan med färdtjänst till ortopeden när det är dags.  

⁃ Ortopeden dokumenterar resultat av besöket i jounalsystemet (TakeCare). 

Ortopeden ordinerar anti-inflamatoriskt och smärtstillande att ta två gånger 

per dag. Även detta dokumenteras i journalsystemet (TakeCare) och i 

Pascal/ApoDos. Utskrift av läkemedelslista printas ut och skickas med Alex att 

överlämna till sjuksköterska på vård- och omsorgsboendet. 

⁃ Efter besöket, när Alex åter är på boendet, kan läkare (vid Capio) och 

sjuksköterska vid vård- och omsorgsboende kontakta ortopeden för att få 

reda på hur det gått vid besöket och hur man ska stödja Alex. Det sker dock 

inte så ofta. 
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6.10  Byte av läkare  

⁃ Alex vill byta till en läkare vid primärvården. Alex kan inte byta läkare till 

annan läkarorganisation utan måste välja läkare hos upphandlad 

läkarorganisation. Däremot kan Alex välja att lista sig hos läkare vid 

primärvården. Byte av läkare har Alex rätt till enligt patientlagen (2014:821).  

⁃ Alex byter till en distriksläkare vid primärvården.  Läkaren vid primärvården 

kontaktar läkare vid Capio för att få information om Alex. Läkaren vid 

primärvården för sedan in viss information manuellt i sin journal. Läkaren vid 

primärvården frågar också Alex om samtycke så att all journalinformation om 

Alex från Capios journalsystem kan föras över till primärvårdens 

journalsystem. Om Alex säger ja, så skickas utskrifter från journalsystem via 

fax. Sedan får en sekreterare vid primärvården föra in all information i 

primärvårdens journalsystem för hand.   

 

6.11  Vård- och omsorg i boendet (Vodok) 

⁃ Alex bor nu på ett vård- och omsorgsboende. Där får Alex hjälp med 

matlagning och städning av omsorgspersonalen som tillhör utföraren av 

omsorg vid vård- och omsorgsboendet. Operationssåret läggs också om av 

undersköterskor som också tillhör utföraren av omsorg. Denna hälso- och 

sjukvårdsuppgift har, som tidigare nämnts, delegerats till en eller flera 

undersköterskor från en sjuksköterska vid vård- och omsorgsboendet. Alex 

ges även läkemedel enligt ordination från läkare vid primärvården. 

⁃ Omsorgspersonalens insatser på boendet planeras tillsammans med Alex och 

dokumenteras i en genomförandeplan som skickas av omsorgspersonal via 

Paraply-systemet till biståndshandläggare, som fattar beslut om denna. 

⁃ Omvårdnadspersonalen dokumenterar avvikelser från genomförandeplanen i 

ParaSoL i form av journalanteckningar. Varje boende har sin egen journal i 

ParaSoL men personal har möjlighet att se de senaste dagarnas anteckningar 

samlade för avdelningens boende. 
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7  Analys av IT system 

Scenariot med Alex i vilket Alex i olika händelser möter olika delar av vård och 

omsorg, blottlägger dels ett antal typlösningar för hur system och aktörer 

samverkar idag, dels ett antal problem. De typlösningar som finns idag, till 

exempel i form av införande och användningen av system som specifikt stödjer 

kommunikation mellan vårdgivare i region och stad, har både för- och nackdelar; 

det löser ett problem, men samtidigt medför lösningen ofta en begränsning i 

någon form. De problem som scenariot pekar på har ofta ett ursprung i 

systemens utformning men även i form av en mismatch mellan systemens 

utformning och hur de används. 

 

 
 

Figur 5. Identifiering av typlösningar, problem och lösningar baserat på scenariot 

                        

Inom projektet har ett antal lösningsförslag tagits fram som ämnar lösa hela eller 

delar av de problem som identifierat. En del av dessa lösningsförslag baseras på 

användningen av de identifierade typlösningarna. Figuren ovan illustrerar 

strukturen på analysen i form av scenario, typlösningar, problem och 

lösningsförslag. 

7.1  Typlösningar i scenariot 

Utbyte av information mellan region och stad fungerar idag baserat på ett antal 

system och manuella rutiner, ofta i kombination. Inom det scenario som togs 

fram användes ett antal IT-system för att stödja informationsutbytet. Dessa IT-

system kan grupperas och generaliseras i ett antal typlösningar . En typlösning 

på systemnivå är en återkommande lösning i form av en systemstruktur av som 

löser ett problem. Inom detta projekt har fokus varit på typlösningar som löser 

samma grundproblem, nämligen att utbyta information mellan organisationer.  
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Typlösningar som det används här liknar det som inom området 

systemarkitektur kallas för arkitekturstil40. 

En typlösningar kan appliceras en eller flera gånger inom ett scenario, och 

dessutom kombineras. Nedan beskrivs de typlösningar som återfinns i scenariot. 

7.1.1  Typlösning A: Tjänsteplattform / ekosystem  

En tjänsteplattform är ett system som utgör en grund för att sammanlänka 

system, det vill säga att underlätta utbyte av information mellan olika system. 

Plattformen utgör också en grund för att skapa nya tjänster. Systemet sköts av 

en separat part som ser till att systemet/plattformen vidareutvecklas och 

reglerar dess användning. Förutom den centrala parten finns ett antal deltagare, 

vilka ansluter sina system till plattformen. Deltagarna drar nytta av att kunna 

använda systemet, samtidigt som de bidrar med information till plattformen. 

Plattformen med dess deltagare kan därmed sägas utgöra ett ekosystem41 där 

parterna både bidrar till utvecklingen och är delvis beroende av varandra.  

 

Typlösningen tjänsteplattform / ekosystem i scenariot:  

I scenariot är journalsystemen TakeCare och Cosmic anslutna till NTP, den 

nationella tjänsteplattformen. NTP tillhandahålls och styrs av Inera. Deltagare i 

plattformen är de regioner som har anslutit sina journalsystem. Ju fler som 

ansluter sig till NTP, desto mer gynnas plattformen och dess deltagare genom 

att allt mer patientdata finns tillgänglig. 

 

Fördelar: En plattform kan användas för att integrera ett stort antal 

heterogena system. Ju större plattformen blir desto mer attraktivt blir det att 

ansluta till plattformen. En fördel är att nya tjänster kan utvecklas baserat på 

tillgänglig information från de olika deltagarna, till exempel så är tjänsten den 

Nationella Patientöversikten (NPÖ) baserat på en sådan tjänsteplattform. NPÖ 

gör det möjligt att publicera förspecificerad information från journalsystem som 

anslutna till plattformen (som TakeCare och Cambio Cosmic), till exempel 

provsvar, förskrivna läkemedel och journalanteckningar från vårdbesök.  

Nackdelar: En plattform kan vara komplext/långsamt att skapa och förändra, 

då det krävs en samsyn mellan olika aktörer kring utformning av tjänsterna. Det 

krävs att den som förvaltar plattformen balanserar mellan att utföra 

förändringar och att standardisera plattformen42. En annan nackdel är att 

kvaliteten på ekosystemet är en sammanvägning av de ingående parternas 

 
40 Mary, S. and David, G., 1996. Software architecture: perspectives on an emerging discipline. 

Prentice-Hall.   
41 Messerschmitt, David G., and Clemens Szyperski. "Software ecosystem: understanding an 

indispensable technology and industry." MIT Press Books 1 (2005) 
42 Henkel, M., Perjons, E. and Zdravkovic, J., 2007. Towards guidelines for the evolution of e-

service environments. International Journal of Public Information Systems, 3(3). 
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kvalite. Ett exempel är att flera vårdgivare kanske ännu inte använder de tjänster 

som erbjuds, exempelvis NPÖ. Därmed vet till exempel inte andra vårdgivare om 

journalinformation om en patient publicerad på NPÖ är fullständig eller inte. 

7.1.2  Typlösning B: Systemintegration  

Systemintegration innebär att koppla ihop två eller flera system med hjälp en 

integrationslösning som till exempel integrationsmotorer,  API:er och eventuell 

användning av hälso- och sjukvårdsstandarder. Fokus för systemintegartionen 

är att utbyta en delmängd av den information som finns i systemen. Ofta 

överbryggar integrationer system som är skapade för att användas av en separat 

grupp av användare, med system skapade för en annan grupp. Detta möjliggör så 

kallade tvärfunktionella processer där flera typer av användare (och deras 

system) kan sammanlänkas. 

 

Typlösningen integration i scenariot:  

När Alex handläggare i Stockholms stad beviljar hemtjänst i Paraplysystemet 

så finns detta beslut även tillgängligt i systemet ParaSoL. Vidare så är ParaSoL 

integrerat med systemet ParaGå som används av hemtjänsten vid besök hos 

Alex.  

 

Fördelar: Varje enskilt system kan utvecklas för att möta behoven från en viss 

användargrupp. Systemen kan sedan integreras. Detta sätt att använda de bästa 

möjliga tillgängliga systemen för en grupp användare kallas ibland för 

användningen av Best-of-breed system. Det gör det möjligt för en 

användargrupp att välja ett system som är väl anpassat för ett begränsat antal 

funktioner och ett annat system som är anpassat för ett antal andra funktioner. 

Nackdelar: Varje nytt system som tillkommer kräver normalt en ny 

integration (dock finns ofta verktyg som kan underlätta integrationer). 

Användare som använder flera system behöver lära sig flera system, jämfört 

med att använda ett enstaka system (en singulär). Om systemen inte ingår i 

samma produktfamilj från samma leverantör kan skillnader i systemen göra dem 

svårare att integrera. 

7.1.3  Typlösning C: Integrationssystem / kommunikationssystem  

Ett integrationssystem är ett specifikt system, med användargränssnitt, där 

fokus är att stödja kommunikation mellan organisationer. Denna typ av system 

används inte i organisationernas dagliga verksamhet utan specifikt för 

kommunikation mellan organisationer. 

 

Typlösningen integrationssystem i scenariot: 
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Vid Alex utskrivning från sjukhuset skriver sjukhusets koordinator in 

information i systemet WebCare. WebCare används enbart för att hantera 

in/utskrivning mellan region och stad, och är specialbyggt för att hantera 

kommunikation mellan region och stad.  

 

Fördelar: Ett system för kommunikation mellan organisationer kan skapas 

för en specifik, tydlig, uppgift. Därmed blir systemet i sig mindre komplext då 

dess innehåll och funktionalitet är begränsade. En fördel ur ett 

användarperspektiv är att den information som läggs in i systemet kan 

specialanpassas för utbyte. Då kan rätt information (snarare än all information) 

förmedlas. Vidare så behöver ett integrationssystem inte påverka övriga system 

som används av organisationerna. 

Nackdelar: Är systemet inte integrerad med övriga system, finns risken att 

systemet leder till dubbeldokumentation, det vill säga att samma information 

måste dokumenteras i två olika system. Det finns också en risk att det är få 

användare som lär sig arbeta i systemet om det används sällan och för specifika 

uppgifter. 

7.1.4  Typlösning D: Produktfamilj  

En produktfamilj är en samling system som i stor grad utnyttjar samma 

plattform (som delvis gemensam databas och gemensam teknik) och därmed 

uppnår integration. De ingående systemen i familjen har olika funktionalitet och 

kan vända sig till olika grupper av användare. 

 

Produktfamilj i scenariot: 

Alex biståndshandläggare i staden arbetar med system i Paraply-familjen. I 

systemfamiljen ingår till exempel ParaSoL, för utförare, och ParaDoc för 

dokumenthantering. Systemfamiljen har gemensam funktionalitet för 

inloggning (autentisering). 

 

Fördelar. Delvis delad funktionalitet (till exempel behörighetshantering) och 

till viss del delad datamodell gör att systemen inom en familj är konstruerade för 

att kunna utbyta information mellan de ingående systemen i familjen.  

Nackdelar: Användningen av en produktfamilj kan låsa in en kund till att 

fortsätta använda systemet. Det kan finnas stora beroenden mellan 

systemen/modulerna i en produktfamilj,  vilket gör det svårt att byta ut och 

modernisera delar av systemet.  
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7.1.5  Typlösning E: Singulär 

En singulär är ett enda system som alla inom ett visst område använder sig av i 

sin dagliga (operationella)  verksamhet, därmed uppnås integration av de 

verksamheter som använder systemet.  

 

Singulär i scenariot: 

Hade Alex fått dos-förpackad medicin hade det hanterats via systemet Pascal. 

Alla dos-förskrivningar sker via Pascal, och det finns idag inga alternativa 

system. På liknande sätt har journalsystemet TakeCare en stor marknadsandel 

i Region Stockholm. För de som använder systemet uppnås effekten av 

singulären, det vill säga inom samma system är det enkelt att integrera olika 

verksamheter och utbyta information.  

 

Fördelar: Behovet av integration minskar, då all funktionalitet finns i ett enda  

system. Om systemet innehåller mycket funktionalitet så kan detta system täcka 

in flera olika delar av en verksamhet.  

Nackdelar: Kan bli komplext att hantera systemet om systemet blir stort. Till 

viss del är det även något av en utopi att enbart ett system behövs, då det ofta 

behövs systems som är specialiserade för en viss funktion eller vissa funktioner. 

 

7.2  Identifierade problem 

Fem problemområden som berör IT-systemen identifierades under arbetet med 

scenariot. Alla problem härrör från systemens anpassning till den verksamhet de 

används i,  snarare än rena tekniska begränsningar i form av till exempel 

prestanda eller tillförlitlighet. I detta avsnitt beskrivs problemen, i nästa avsnitt 

ges förslag på lösningar. 

7.2.1  Ej integrerade system 

Problemet: Inblandade system är inte integrerade så överföring av information 

sker via papper, fax och telefon. 

 

Problemet ej integrerade system i scenariot 

I scenariot kan Alex privatläkare vid vård- och omsorgsboendet använda ett 

journalsystem, Cosmic, medan stadens sjuksköterskor använder systemet 

Vodok. Viktig information behöver matas in i båda systemen. Liknande brist på 

integration finns mellan TakeCare och Vodok, och Vodok och ParaSoL. 
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Konsekvenser: Avsaknad av integration innebär att information behöver 

matas in på flera ställen, till exempel både i Vodok och i Cosmic. Bristen på 

integration leder även till användningen av fax och extra telefonsamtal. Förutom 

dubbelarbete finns det även en risk att informationen i de olika systemen inte 

stämmer överens.   

7.2.2  Mismatch mellan synkron och asynkron kommunikation 

Det är svårt för två personer att kommunicera i realtid med hjälp av ett 

administrativt system. I vissa fall krävs synkron kommunikation mellan två 

parter, det vill säga att en part lyssnar och omedelbart ger svar på frågor. Detta 

gäller typisk för så kallade kunskapsintensiva processer43, där arbetet är 

beroende av att flera experter samverkar. Asynkron kommunikation, via till 

exempel mail, har här en nackdel i att det kan gå lång tid mellan en fråga och ett 

svar. Administrativa system är ofta uppbyggda för att stödja asynkron 

kommunikation, snarare än direkt synkron kommunikation.   

 

Problemet mismatch mellan synkron och asynkron kommunikation i scenariot 

När Alex skrivs ut från regionens sjukhus så behöver stadens 

biståndshandläggare och hemtjänsten informeras. Här är det viktigt att 

hemtjänsten kan ta emot Alex när Alex anländer. Sjukhusets personal behöver 

därmed direkt får en bekräftelse från hemtjänsten, därmed behövs synkron 

kommunikation. Kanske behöver hemtjänsten ställa frågor och få svar direkt 

när Alex är på väg. I dag används telefon för denna kontakt. 

 

Konsekvenser: På grund av avsaknas av stöd för realtidskommunikation 

måste istället telefon, mail, videokonferens eller chatfunktion i till exempel 

Teams användas. Detta innebär att telefonummer, eller motsvarande 

kontaktinformation behöver finnas tillgänglig, och denna information kanske  

finns i ett annat system, som journalsystemet. Detta försvårar möjligheten att 

kommunicera mellan vård- och omsorgsgivare. Vidare kan kontakt över telefon 

innebära att personal behöver lägga ner tid på att leta redan på rätt person, och 

slutligen att kommunikationen inte dokumenteras då den sker utanför de 

vanliga systemen. 

7.2.3  Informationsbrist och informationsöverflöd 

Systemet kan sakna viss information men ha överflöd av information som inte är 

användbar. Ett överflöd av information kan till exempel innebära att en person i 

en viss roll få se mer information än vad som behövs för arbetsuppgiften. Detta 

 
43 Herrmann, C., & Kurz, M. (2011, September). Adaptive case management: Supporting 

knowledge intensive processes with it systems. In International Conference on Subject-Oriented 
Business Process Management (pp. 80-97). Springer, Berlin, Heidelberg. 
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kan handla om olika typer av information, men även historisk information som 

inte alltid är relevant för arbetsuppgiften. 

 

Problemet Informationsbrist och informationsöverflöd i scenariot 

För en av stadens biståndshandläggare är en ADL-bedömning viktigt för att 

bedöma Alex behov av hjälp i hemmet. När Alex skrivs ut från sin 

sjukhusvistelse är det därmed viktig att ADL-status uppdateras. Idag saknas 

dock ofta ADL.status i systemet systemet WebCare, samtidigt som det kan 

finnas ett överflöd av annan information som handläggaren inte behöver. 

 

Konsekvenser: Brist på information kan leda till fel beslut, eller till 

dubbelarbete. Överflöd av information kan leda till att rätt information inte 

hittas. 

7.2.4  Nekad åtkomst 

Vård- och omsorgspersonal, patienter och anhöriga kan ha svårt att få tillgång 

till information i vissa system då systemen inte kan ge åtkomst (behörighet). 

Detta kan handla om att hela grupper saknar åtkomst, eller att åtkomst inte kan 

styras så att vissa grupper får se en delmängd med information. 

 

Problemet åtkomstproblem i scenariot 

Undersköterskor hos utförare av äldreomsorgen kan inte få tillgång till 

nödvändig information om Alex från journalsystemet för hälso- och 

sjukvården (Vodok), som till exempel omläggningsinformation, då det inte 

finns möjligheter att ge särskild behörighet till undersköterskor i systemet. 

 

Konsekvenser: Brist på åtkomst till systemen leder samma effekter som 

informationsbrist, det vill säga felaktiga beslut och/eller dubbelarbete med att 

föra in information i system där en viss roll har behörighet. 

7.2.5  Komplexa system 

Beskrivning Användning av ett system kan vara komplext då det kan kräva 

omständlig hantering eller vara svårt att lära sig. Detta problem kan ta sig i 

uttryck att det kan ta tid att dokumentera (många klick) och få ut information ur 

vissa system, samt särskilt svårt att få ut statistik. 

 

Problemet komplexa system i scenariot 

Systemet Vodok, som används av sjuksköterskor vid vård- och 

omsorgsboendet, har många olika skärmbilder vilket gör systemet komplext. 

Till exempel används olika delar för klinisk dokumentation och för 
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medicinering.  Detta gör det till exempel svårt att få ut allt relaterat till en viss 

händelse, då information för en händelse återfinns på olika skärmbilder.  

Ett annat exempel är bristen av aggregerad information i systemet ParaSoL. 

Till exempel saknas färdiga systemfunktioner som ger information om hur 

många personer som är aktuella för en viss typ av insats en viss period.  

 

Konsekvenser: Komplexa system gör arbetet med systemen ineffektivt.  

 

7.3  Lösningar på identifierade problem 

I detta avsnitt ges ett antal förslag till lösningar på de identifierade problemen. 

Varje lösningsförslag är generellt, det vill säga lösningsförslaget ska ses som en 

riktlinje för hur problemet kan lösas snarare än att det ges en detaljerad lösning 

som direkt kan implementeras. Tabellen nedan visar en översikt över 

lösningsförslagen och hur de relaterar till de identifierade problemen.  

 

Lösning Problem 

Dra nytta av befintliga 
plattformar 

Informationsbrist och informationsöverflöd 

Gör användningen av 
API:er till norm 

Ej integrerade system 

Designa om system för 
informationsutbyte  

Mismatch mellan synkron och asynkron 
kommunikation 

Ge åtkomst till system Nekad åtkomst 

Förenkla system Komplexa system 

 

7.3.1  Dra nytta av befintliga plattformar 

Idag finns flera färdiga plattformar som skulle kunnas användas för att lösa 

problemet med informationsbrist. Dessa plattformar utvecklas parallellt med 

utvecklingen av system i regionen och staden. En möjlig lösning är därför att i 

första hand dra nytta av de plattformar som finns, snarare än att utveckla nya 

separata funktioner i befintliga system.  

 

Lösningen dra nytta av befintliga plattformar i scenariot 
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Som exempel kan nämnas att i analysen av scenariot så framkom det att 

tillgång ADL-status är viktigt för till exempel stadens handläggare. ADL-status 

finns idag i NPÖ, men staden använder idag ej denna information. Ytterligare 

exempel är att läkemedelslistan efterfrågades. En system för en nationell 

läkemedelslista har utvecklats och driftsatt av e-Hälsomyndigheten under 

2021. Även här borde möjligheten att använda detta system undersökas.  

 

7.3.2  Gör användningen av API:er till norm  

Moderna system har ofta någon form av API (Application Programming 

Interface) förberett, vilket gör att de är lättare att integrera med andra system. 

För att underlätta framtida integration är det därför viktigt att främja system 

som har API:er, och att utveckla och använda API:er i befintliga system. Ett 

förslag till lösning är att långsiktigt arbeta för att använda API:er. Detta kan till 

exempel uppnås genom att vid upphandling av system kräva att vissa API-

standarder följs, eller att vid upphandling av tjänster kräva att information om 

utförda tjänster kan ges via ett API. En möjlig del i att använda API:er är också 

att sträva efter att använda internationella standarder för utbyte av information 

inom sjukvården. Ett exempel är användningen av HL7 FHIR44. Här kan noteras 

att NPÖ i dagsläget inte använder FHIR. 

 

Lösningen gör användningen av API:er till norm i scenariot 

En tydlig brist på standardiserade API:er är de olika journalsystemen som 

används. Ett exempel är att vid byte av läkare kan information behöva 

kopieras manuellt mellan olika journalsystem, som Cosmic och TakeCare. 

Informationsutbyte hade underlättats markant om journalsystem använde till 

exempel ett API enligt informationsstandarden HL7 FHIR.  

7.3.3  Se över åtkomst till system 

En central punkt för användning av information i IT system är att rätt roller kan 

komma åt information. Att skapa en design som gör att flera personer kan 

komma åt informationen är i sig inte komplext, det komplexa i lösningen är att 

vissa roller ska kunna ha rätt att enbart en se delmängd av den information som 

finns. En lösning måste möjliggöra att ett utsnitt av information kan visas för 

olika aktörer. Detta kan handla om anhöriga, men även analytiker och forskare 

som vill bearbeta avidentifierad information. 

 

 
44 Bender, D., & Sartipi, K. (2013, June). HL7 FHIR: An Agile and RESTful approach to 

healthcare information exchange. In Proceedings of the 26th IEEE international symposium on 
computer-based medical systems (pp. 326-331). IEEE. 
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Lösningen se över åtkomst till system i scenariot 

Ett exempel där åtkomst behöver ges är systemet Vodok. I dagsläget har inte 

undersköterskor åtkomst till detta system, då systemet inte har möjlighet att 

avgränsa den information de kan se. 

    Ett annat exempel är att systemet ParaSoL innehåller en stor mängd 

information om stadens handläggning och de insatser som beviljas. Denna 

information kan aggregeras och användas vid planering av verksamheten. En 

möjlig lösning för att dra nytta av denna information är utdrag av 

avidentifierad information görs möjlig. Denna kan sedan kan presenteras i 

rapporter som kan användas av analytiker för att planera verksamheten.   

7.3.4  Förenkla system 

Flera av de system som används i scenariot är komplexa, dvs de innehåller en 

stor mängd informationstyper och relationer mellan dessa. För vissa 

arbetsuppgifter och sällananvändare kan det därför finnas ett behov av att 

tillhandahålla mallar, eller funktioner för speciella uppgifter.  

 

Lösningen förenkla system i scenariot 

Ett exempel på möjlig förenkling är uttag av information som berör ett viss 

händelse i systemet Vodok. Detta kräver idag att en mängd skärmbilder 

används. En möjlig lösning är att tillhandahålla en färdig systemfunktion för 

att tillhandahålla all information om en händelse. 

7.3.5  Design för kommunikation 

Samarbete mellan stad och region kräver ibland snabba beslut och en direkt 

kommunikation mellan de som känner till ett ärende och de resurser som finns 

tillgängliga. Idag sker fortfarande viss kommunikation över fax och telefon. Ett 

förslag är att skapa systems som stödjer direktkommunikation. Ett exempel på 

sådan direktkommunikation är den chat-funktion som finns i WebCare. För 

framtida vidareutveckling bör även andra möjligheter övervägas, som till 

exempel integrerad direktkommunikation. Ytterligare möjligheter är att se över 

de arbetssteg som idag kräver direktkommunikation då en möjlighet kan vara 

att helt automatisera dessa arbetssteg med IT-system.   

 

Lösningen design för kommunikation i scenariot 

När Alex skrivs ut från sjukhuset kan koordinatorn idag använda systemet 

WebCare för att chatta med stadens handläggare, dock används ibland telefon 

för viss typ av kommunikation som kräver omedelbart svar. På liknande sätt 

kan det finnas behov att kontakta utföraren vid hemtjänsten så att de är 

beredda att ta emot Alex när Alex  anländer. En möjlighet här är att undersöka 
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om denna kommunikation kan automatiseras så att hemtjänsten automatisk 

bokas in på rätt tid. Detta kräver dock att systemen har tillgång till till exempel 

hemtjänstens beläggning. 
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8  Juridisk analys  

Genomgången av de rättsliga förutsättningarna för ett informationsutbyte 

mellan vården och omsorgen, som presenteras nedan, har resulterat i att vissa 

problemområden har identifierats. Det föreligger såväl rättsliga, som tekniska 

och organisatoriska faktorer som bidrar till att lagen utformas eller tillämpas på 

ett visst sätt.  

 I vissa fall föreligger det rättsliga hinder som måste lösas av lagstiftaren, 

såsom vid behov av sekretessbrytande bestämmelser. I andra fall kan det vara 

en fråga om hur de rättsliga möjligheterna tas tillvara, såsom sammanhållen 

journalskrivning eller informationsutbyte vid utskrivning från den slutna 

vården, för vilka hindren kan vara såväl tekniska som organisatoriska.  

 Avslutningsvis lämnas ett antal förslag till åtgärder.  

8.1  Problemområden 

Ett komplext och svårgenomträngligt regelverk 
 
Vilka som är de rättsliga förutsättningarna för ett informationsutbyte mellan 

vården och omsorgen i Region Stockholm och Stockholms stad kan inte enkelt 

förklaras på ett kortfattat sätt. Det föreligger både utmaningar och möjligheter 

på olika nivåer i det rättsliga landskap som omgärdar vården och omsorgen. 

Regelverken på området kännetecknas av hög komplexitet, 

multidimensionalitet och är relativt svårgenomträngliga. Detta hänger troligen 

samman med den underliggande organisationen av vården och omsorgen som är 

svåröverskådlig. Det föreligger rollfördelningar mellan t.ex. Region och kommun 

samt mellan vården och omsorgen som framstår som otydliga och lagstadgade 

krav på samverkan som kan vara svårtolkade. Gränsdragningar mellan vad som 

är offentligt och privat och vad som är vård och omsorg, framstår inte som 

självklara.  

 
Ett stort antal utförare  
 
Det tilltagande antalet utförare som möjliggjorts genom lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem, LOV, har också bidragit till nya utmaningar i integritets-, 

rättssäkerhets- och effektivitetshänseende. Patientinformation har härigenom 

blivit tillgänglig för ett stort antal utförare. Inom Region Stockholm och 

Stockholms Stad med en befolkning på cirka 2 miljoner människor används för 

närvarande, enligt uppgift, hundratals olika IT-system inom vården och 

omsorgen. Vare sig detta är motiverat eller ej, innebär det svårigheter att 

samordna ett effektivt informationsutbyte samt att utföra kontroll av rutiner och 

efterlevnad beträffande t.ex. behörigheter och annan informationssäkerhet.  
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Rättsliga hinder och möjligheter  

 

Regelverket som helhet framstår som svåröverskådligt. De rättsliga 

förutsättningarna innebär emellertid både hinder och möjligheter. I vissa fall 

framgår att lagstiftningen erbjuder möjligheter till ett mer effektivt 

informationsutbyte, men att denna i viss mån inte tillämpas i den utsträckning 

som vore möjligt, vilket gäller såväl sammanhållen journalföring som 

informationsutbyte vid utskrivning från den slutna vården via t.ex. IT-systemet 

WebCare. Detta kan bero på tekniska och organisatoriska problem. I andra fall 

finns rättsliga hinder där lagändringar i form av kompletterande bestämmelser 

eller nya sekretessbrytande bestämmelser i vissa fall kan vara både nödvändiga 

och motiverade, t.ex. för att möjliggöra ett informationsutbyte mellan vården och 

omsorgen.  

 

Den konstitutionella nivån utgör inget hinder för informationsutbyte mellan 

vården och omsorgen men ställer krav på hur det får ske 

   

På den konstitutionella nivån föreligger inga påtagliga hinder för att vården och 

omsorgen ska kunna bedriva ett effektivt informationsutbyte, så länge som det 

är nödvändigt och kan ske på ett sätt som inte kränker den enskildes 

grundläggande rättigheter på ett oproportionerligt sätt. Skyddet för privatlivet 

och för personuppgifter är relativa rättigheter, vilket innebär att de i viss 

utsträckning kan begränsas. Komplicerade avvägningar kan därför aktualiseras. 

Det handlar om balansering mellan t.ex. integritetsskyddet och allmänna 

intressen, såsom god vård, effektivitetskrav, forskarsamhällets behov av data, 

skydd för kommande generationer m.m. Det kan också vara fråga om en 

avvägning mellan rättigheter, såsom skyddet för den personliga integriteten och 

personuppgifter å ena sidan och rätten till liv och skyddet mot omänsklig och 

förnedrande behandling (vanvård) å den andra.  

 Ett informationsutbyte mellan vården och omsorgen kan framstå som 

integritetskränkande och förbjudet från ett perspektiv, samtidigt som det kan 

anses nödvändigt med rätten till liv som utgångspunkt. I livshotande situationer, 

t.ex. vid beslut om nödöppning av spärrade uppgifter i ett system med 

sammanhållen journalföring framstår det som rimligt att rätten till liv ges 

företräde. En avvägning får emellertid aldrig leda till rättighetsskyddet för någon 

av dessa rättigheter urholkas. I sedvanliga vårdepisoder framstår det t.ex. inte 

som skäligt att med stöd av rätten till liv öppna spärrade uppgifter, utan i det 

läget måste integritetsskyddet upprätthållas så långt som möjligt.  

 Det finns få rättsfall från t.ex. Europadomstolen som avser konsekvenser av 

bristfälligt informationsutbyte via IT-system samt ofullständiga rutiner för 

åtkomst till sådana system. En utveckling i praxis torde emellertid vara att vänta 

framöver med hänsyn till en tilltagande digitaliseringen av vården och 

omsorgen. 
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 Såväl rättsliga som tekniska lösningar måste därför söka förena dessa 

skyddsvärda intressen och införa effektiva kontrollmöjligheter och sanktioner 

för att stävja missbruk, så långt det är möjligt.   

 

Den allmänna dataskyddförordningen kräver proaktiva lösningar  

 

Den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, har påtagligt förstärkt fokus för 

skyddet för den personliga integriteten och för personuppgifter, inte minst 

genom risken för kännbara administrativa sanktioner och skadestånd för 

felaktig personuppgiftsbehandling. GDPR sätter emellertid inte upp några 

formella hinder för ett informationsutbyte mellan vården och omsorgen, men 

sätter gränser för hur ett sådant får företas. Dataskyddsprinciperna och den 

registrerades rättigheter måste iakttas. Dataskydd ska vara inbyggt i de aktuella 

IT-systemen enligt art. 25.1 GDPR, vilket betyder att juridiken måste beaktas 

redan på design- och utvecklingsstadiet av IT-system för vård och omsorg. 

Vidare måste den som är personuppgiftsansvarig, såsom en region, se till att 

vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att 

säkerställa att personuppgifter i standardfallet, inte görs tillgängliga för 

obehöriga (dataskydd som standard). Detta kräver anpassning till de juridiska 

kraven som finns både i GDPR och i den lagstiftning som regleras på nationell 

nivå.  

 

Nationell lagstiftning om sekretess, tystnadsplikt och personuppgiftsbehandling 

 

I nationell svensk rätt regleras skydd för personuppgifter i flertal olika lagar, 

förordningar och föreskrifter, både allmänna och områdesspecifika, vilket sätter 

gränser för informationsutbytet mellan vården och omsorgen.  

 Beroende på om en vård- och omsorgsgivare är offentlig eller enskild kan 

olika lagar och bestämmelser vara tillämpliga. I viss mån föreligger 

överlappande lagstiftning. Vissa lagar är endast tillämpliga på offentliga vård- 

och omsorgsgivare, vilket gäller Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

OSL. I OSL stadgas såväl allmänna bestämmelser om sekretess som kan vara 

tillämpliga i vården och omsorgen, som specifika bestämmelser om hälso- och 

sjukvårdssekretess och socialtjänstsekretess. Enligt OSL får normalt inte hemlig 

information, såsom känsliga uppgifter om patienter och brukare inom vården 

och omsorgen, utbytas mellan vare sig olika myndigheter eller 

verksamhetsgrenar inom myndigheter. Det krävs därför sekretessbrytande 

bestämmelser för att ett informationsutbyte ska kunna ske, såsom de 

bestämmelser som införts avseende system med sammanhållen journalföring 

och informationsutbyte vid utskrivning av patienter från slutenvården.  

 Det faktum att OSL endast gäller offentliga vård- och omsorgsgivare har 

inneburit att ett motsvarande skydd har måst införas genom bestämmelser 

avseende tystnadsplikt för privata vård- och omsorgsgivare i 
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Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, Socialförsäkringslagen (1999:7999), 

SoL, samt möjligheter att bryta sekretessen i vissa fall gentemot enskilda vård- 

och omsorgsgivare enligt OSL. Vidare har särskilda regler om inre sekretess 

införts i Patientdata (2008:355) PDL, vilket inte särskilt regleras i OSL. Detta 

bidrar till en ökad komplexitet i såväl lagstiftningen som rättstillämpningen. Icke 

desto mindre ska sådana bestämmelser om tystnadsplikt tolkas i ljuset av OSL. 

 Generellt är vården och omsorgen skyldiga att upprätthålla en stark sekretess 

och tystnadsplikt både internt och externt enligt såväl nationell lagstiftning som 

GDPR. Det ställer höga krav på behörighetstilldelning och informationssäkerhet i 

Regionen och Stadens IT-system för vård och omsorg.  

 Den områdesspecifika lagstiftning som finns för vården respektive omsorgen, 

innebär vid en jämförelse att möjligheterna till informationsutbyte inom vården 

är betydligt mer omfattande än inom omsorgen.  

 Det kan konstateras att det föreligger behov av att göra lagstiftningen mer 

enhetlig och lättillgänglig, t.ex. genom att samla alla bestämmelser om 

personuppgiftsbehandling i ett eller två regelverk, en hälso- och 

sjukvårdsdatalag och en socialtjänstdatalag, som föreslogs av Utredningen om 

rätt information i vård och omsorg (SOU 2014:23). Ett annat förslag som lämnats 

av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg är att 

möjliggöra sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation för äldre och 

funktionsnedsatta personer, som är tänkt att regleras i en särskild lag (SOU 

2021:4). För bättre enhetlighet torde det emellertid vara lämpligt att även 

utreda mer omfattande alternativ för att uppnå helhetslösningar och stärka 

styrningen i vården och omsorgen. Det kan diskuteras om det till och med 

behövs en särskild vård- och omsorgsbalk. 

 

Sammanhållen journalföring – ska det vara frivilligt att använda i ett digitaliserat 

samhälle? 

 

Patientdatalagen har gjort det möjligt att införa system med s.k. sammanhållen 

journalföring, vilket ger direktåtkomst till patientinformation till de vårdgivare 

som ingår i systemet om patienten har lämnat sitt samtycke till detta. Detta har 

bidragit till utvecklingen av viktiga verktyg inom vården såsom NPÖ.  

 Att använda sammanhållen journalföring är emellertid frivilligt och ska ske 

efter samtycke av den enskilde, vilket kan innebära problem i 

likabehandlingshänseende, då det kan antas att informationsutbytet påverkar 

vårdens kvalitet. I den meningen innebär det att kravet på god och lika vård inte 

uppnås på samma sätt för personer i samma situation.  

 Patienter som inte kan samtycka var tidigare uteslutna från systemet, men 

regeländringar har möjliggjort att ett hypotetiskt samtycke kan användas som 

grund för personuppgiftsbehandlingen i PDL. Något som återstår att diskutera är 

i vad mån system med sammanhållen journalföring ska vara frivilliga och vad 

det innebär i ett likabehandlingsperspektiv.   
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 Det har tidigare framförts förslag om att regelverket borde göras mindre 

organisationsinriktat och istället anpassas till individens behov och de 

möjligheter som digitaliseringen kan skapa för att främja en god vård och 

omsorg bl.a. genom ett effektivt och mer organisationsoberoende 

informationsutbyte. Det finns anledning att instämma i denna kritik. Likväl kan 

ett regelsystem inte fungera helt oberoende från organisationsstrukturer och 

tillgängliga resurser. Om det inte finns tillräckliga kontroll- och 

styrningsmekanismer för att genomföra lagen är risken att lagarna inte tillämpas 

på det sätt som varit avsikten.  

 Att möjliggöra frivilliga initiativ till sammanhållen journalföring eller 

sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation m.m. kan vara problematiskt 

och bidra till ett splittrat genomslag, och i förlängningen en olikbehandling. Om 

man beaktar såväl patientsäkerhet som kravet på en god och jämlik vård, 

framstår det faktum att en sådan anslutning ska vara frivillig inte som lika 

självklar. Det innebär att patienter som lever i regioner och kommuner där 

sammanhållen journalföring används kan få en bättre och mer effektiv vård än 

de patienter som bor på en ort där detta inte används. Det finns anledning att 

reflektera över rimligheten med denna ordning.  

 Eftersom utgångspunkten är att system med sammanhållen journalföring i de 

allra flesta fall leder till bättre vård och omsorg, kan det bidra till att vissa 

personer får en möjlighet att samtycka till sådan behandling, medan andra är 

avskurna från denna valmöjlighet, beroende på om utförarna utnyttjar denna 

möjlighet. För att ge ett konkret exempel kan t.ex. det faktum att en Region har 

anslutit sig till NPÖ, men inte en annan, leda till en olikbehandling för patienter 

som av något skäl är tvungna att söka vård i en annan Region. Riksrevisionen 

påpekade i en rapport 2011 att likartad lagstiftning hade införts i Finland som är 

tvingande, där ett längre ikraftträdande användes för att berörda aktörer skulle 

beredas tillräckligt med tid för att anpassa sig.45 Det framstår som ett rimligt 

alternativ om den föreslagna lagen om sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation införs. För att den ska få fullt genomslag och bidra till 

att digitaliseringens möjligheter tillvaratas fullt ut, bör den göras tvingande, men 

införas gradvis, så att berörda aktörer får tillräckligt med tid för att anpassa sina 

system. 

 I ett samhälle som i allt tilltagande utsträckning digitaliseras, och som har 

som uttalad målsättning på att bli bäst på att ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter i världen,46 kan system med t.ex. sammanhållen journalföring och 

effektiva system för informationsutbyte mellan vården och omsorgen vid 

utskrivning från den slutna vården framstå som både nödvändiga och självklara. 

Vård- och omsorgsgivare bör i det perspektivet ta höjd för nödvändiga IT-

 
45 RiR 2011:19, s. 39. 
46 Skr. 2017/18:47, Hur Sverige blir bäst på att använda digitaliseringsmöjligheter – en skrivelse 
om politikens inriktning.  
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investeringar för att enskilda ska kunna får en god vård och omsorg med 

bibehållet integritetsskydd. 

 

Behov av att använda gemensamma lösningar och gemensam IT-infrastruktur 

 

Behovet av gemensam IT-infrastruktur framstår som betydande. Detta innebär 

inte att det är nödvändigt att ha ett och samma system, men att olika system kan 

kommunicera med varandra. Det bör därför undersökas vilka krav som kan 

ställas av Regionen och Staden vid offentliga upphandlingar och liknande på en 

vård- eller omsorgsgivares IT-system, för att säkerställa att ett 

informationsutbyte kan ske mellan Regionens och Stadens olika enheter, såväl 

offentliga som enskilda.  

 En mer effektiv och systematisk kontroll av att dessa enheter följer 

regelverket på det sätt som är avsett för att säkerställa att de har tillräckliga 

rutiner på plats, synes nödvändig. 

 Den ordning som är rådande, med hundratals olika IT-system som används 

inom vården och omsorgen i Region Stockholm och Stockholms stad, kan 

förvisso anses positiv för konkurrensen på marknaden för journalsystem, men 

det är också värt att betänka att i vissa fall leder en alltför omfattande 

konkurrens på en marknad till dålig kvalitet, vilket kan påverka de krav på en 

god vård och omsorg som lagen ställer.  

 Det kan vara svårt för enskilda vårdgivare av ekonomiska skäl att ha IT-

system av en viss kvalitet, som t.ex. kan anslutas till en gemensam plattform. Det 

finns därför en risk för att mindre aktörer slås ut, vilket är negativt för 

konkurrensen och kan hämma innovationskraften på marknaden för 

vårdtjänster. Icke desto mindre handlar vårdverksamhet om patientsäkerhet, 

d.v.s. människors liv och hälsa, som är ett mycket tungt vägande intresse. I ljuset 

av detta framstår intresset av att upprätthålla en omfattande valfrihet rörande 

olika journalsystem, om det inverkar negativt på patientsäkerheten, väga 

förhållandevis lätt. Dessa problem skulle möjligen också kunna tillgodoses på 

annat sätt genom t.ex. gemensamma plattformar till vilken flera olika system kan 

ansluta sig.  

 Antalet IT-system och likaså antalet leverantörer av sådana system kan som 

en följd av ett nytt förhållningssätt komma att minska, vilket kan vara negativt 

för såväl konkurrensen som innovationskraften.  

 

 

Behov av stärkt integritetsskydd 

 

Om patientsäkerheten blir stärkt av ett system med sammanhållen journalföring 

och ökat informationsutbyte mellan olika vårdgivare inom t.ex. en region, måste 

också patientens personliga integritet beaktas. Sammanhållen journalföring kan 

innebära att flera vårdgivare har insynsrätt och direktåtkomst till 
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patientjournalen. Det kan föra med sig betydande risker, vilket inte bara kan 

skada den enskildes personliga integritet utan också skada förtroendet för 

vården, vilket kan få oanade konsekvenser både för enskilda och samhället, om 

människor av rädsla för integritetskränkningar inte söker vård i tid eller 

undviker att lämna viktig information till vård- eller omsorgsgivaren. Fallet I mot 

Finland från Europadomstolen är ett bra exempel på detta, där möjligheten för 

personal inom ett sjukhus att få åtkomst till olika journaler på olika avdelningar 

inte dokumenterades och därmed inte var spårbart. Detta torde kräva att nya 

tekniska och organisatoriska lösningar utvecklas för att förstärka 

integritetsskyddet.  

 

Forskningssamhällets behov av data  

 

Det är viktigt att beakta forskningssamhällets behov av tillgång till sådana 

omfattande uppgiftssamlingar som kan möjliggöras genom ett ökat 

informationsutbyte och samlad vård- och omsorgsdokumentation. Detta är en 

viktig komponent i uppbyggnaden av IT-systemen, vilket är av väsentlig 

betydelse för att utveckla och utvärdera vård och behandling, vilket också måste 

tydligt avspeglas i lagstiftningen. Inte minst är detta av betydelse om Sverige 

även fortsättningsvis ska ligga i framkant avseende såväl medicinsk forskning 

och omsorgsrelaterad sådan som tillvaratagandet av digitaliseringens 

möjligheter.  

8.2  Förslag till åtgärder 

I den aktuella studien har ett antal problemområden beträffande 

informationsutbytet mellan vården och omsorgen identifierats. Följande 

åtgärder bör undersökas och analyseras närmare för att hantera dessa. 

 

⁃ Sverige har som målsättning att bli bäst i världen på att tillvarata 

digitaliseringens möjligheter. Från ett rättsligt perspektiv kan det kräva att 

den lagstiftning som styr informationsutbytet mellan vården och omsorgen 

ses över, för att söka finna enhetliga lösningar på nationell nivå. Det är vidare 

av betydelse att företa komparativa studier för att ta reda på hur frågor om 

informationsutbyte mellan vården och omsorgen rättsligt regleras i andra 

länder. 

⁃ Vilka rättsliga lösningar och alternativ som det är möjligt att använda 

påverkas av den tekniska utvecklingen. Att utveckla avancerade tekniska 

lösningar som kan möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte med 

stor precision, kan bidra till att grundläggande krav på integritetsskydd 

upprätthålls. Sådana lösningar kan lämpligen utvecklas i så kallade 

testlaboratorier. 
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⁃ Vissa konkreta rättsliga åtgärder bör vidare diskuteras. På lagstiftningsnivå, 

skulle det vara värdefullt att analysera om den sekretessbrytande regleringen 

skulle kunna reformeras eller kompletteras för att möjliggöra ett mer effektivt 

informationsutbyte mellan vården och omsorgen. 

⁃ Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har t.ex. 

föreslagit en ny sekretessbrytande bestämmelse för att möjliggöra 

sammanhållen vård och omsorgsdokumentation. För att underlätta ett 

effektivt informationsutbyte mellan vården och omsorgen bör övervägas om 

en sekretessbrytande bestämmelse av mer allmän karaktär, som utgår från 

individens behov i hela vård- och omsorgskedjan, som kan vara försett med så 

tydliga kriterier som möjligt om när ett informationsutbyte kan anses 

motiverat. Detta innebär vissa risker i integritetshänseende och för en mer 

slentrianmässig tillämpning. Ett effektivt informationsutbyte, rätt information 

i rätt tid, framstår emellertid vara väsentlig för en god vård och omsorg, vilket 

under rätt förutsättningar kan bidra till bättre hälsa och livskvalitet för 

personer som befinner sig i en vård- och omsorgskedja. Det ger också 

kommuner och regioner en större frihet att utveckla lämpliga system för att 

tillgodose dessa behov på ett mer effektivt sätt. 

⁃ Informationsutbytet vid utskrivning från den slutna vården framstår vara i 

behov av reformering. Hela processen från utskrivning till de vård- och 

omsorgsinsatser som krävs efter hemkomst och som rör en och samma ”vård- 

och omsorgskedja”, bör omfattas av en sekretessbrytande bestämmelse. Det 

framstår inte som rimligt att endast de personer som har förmåga att 

samtycka vid utskrivning från den slutna vården, kan få bli föremål för en 

samordnad individuell planering vid hemkomsten.  Med den 

organisationsstruktur som vården och omsorgen har i Sverige, med ett stort 

antal utförare, framstår detta som nödvändigt. Det är vidare svårt att helt 

skilja vård och omsorg från varandra i alla avseenden. Den vård och omsorg 

som den enskilde kan behöva efter utskrivningen från den slutna vården får 

normalt antas vara nödvändig för en persons återhämtning och tillfrisknande. 

Helt centralt är vidare att de IT-system som används för informationsutbyte 

mellan vården och omsorgen vid utskrivning från den slutna vården utvecklas 

och bidrar till stärkt patientsäkerhet. Vidare kan förordas, den modell som 

föreslagits om en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SOU 

2021:4). 

⁃ System för sammanhållen journalföring och liknande system, bör inte vara 

frivilligt att använda för vård- och omsorgsgivarna. I detta sammanhang 

måste individens behov av en god och säker vård och omsorg stå i centrum. 

En annan sak är att ett långt ikraftträdande kan krävas för att sådana system 

ska kunna komma på plats. Ett gradvis ikraftträdande på flera år kan vara 

lämpligt för att skapa rimliga förutsättningar för en anpassning hos vård- och 
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omsorgsgivare. Om den svenska vården och omsorgen ska kunna förverkliga 

målet att Sverige ska bli bäst på att ta till vara digitaliseringens möjligheter, 

torde detta kräva en bättre samordning och gemensam IT-infrastruktur. 

⁃ Personuppgiftsansvaret vid sammanhållen journalföring bör reformeras, 

både för att förbättra den övergripande styrningen av systemen och för den 

enskildes rättssäkerhet, eftersom den enskilde endast behöver vända sig till 

en och samma aktör för att kunna utöva sina rättigheter. 

⁃ Ett mer omfattande förslag på lagstiftningsnivå, skulle vara att skapa bättre 

enhetlighet genom att söka samlat reglera personuppgiftsbehandlingen inom 

vården och omsorgen för att bidra till ökad enhetlighet och samstämmig 

tillämpning. 

⁃ Lagstiftningsärenden tar som bekant tid. Frågan är då vilka andra åtgärder 

som skulle kunna vidtas för att effektivisera och förbättra de möjligheter som 

redan finns. På regional och kommunal nivå kan de bestämmelser om 

samverkan som finns, i större utsträckning kunna bidra till byggandet av 

gemensamma IT-infrastrukturer. Kommuner och Regioner kan ställa högre 

krav på enskilda vård- och omsorgsgivare vad beträffar deras IT-system, så 

att de kan ansluta sig till en gemensam infrastruktur. Detta kan leda till 

olägenheter för de enskilda vård- och omsorgsgivarna, men behovet av en god 

vård och omsorg för individen får i sammanhanget anses väga tyngre. 

⁃ Vid utformning och utveckling av de IT-system som används för att 

möjliggöra personuppgiftsbehandling och informationsutbyte mellan vården 

och omsorgen bör forskarsamhällets behov av tillgång till relevanta data 

beaktas. 

⁃ Avslutningsvis kan det finnas anledning att se över organisationen inom 

regionen och kommunen på området. Behövs t.ex. en stödfunktion i 

organisationen för att underlätta digitaliseringen inom vården och omsorgen 

över hela fältet.  
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9  Regleringar av informationsutbyte 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården samt omsorgen, vilka är organiserade 

utifrån en komplex struktur får antas påverka informationsutbytet mellan 

vården och omsorgen från både rättsliga och informationstekniska 

utgångspunkter. Det regelverk som omgärdar informationsutbytet mellan 

vården och omsorgens institutioner och aktörer i form av bestämmelser om 

dataskydd, sekretess och tystnadsplikt, bidrar också i hög grad till denna 

komplexitet. Regleringen sker på olika nivåer och kan skilja sig åt mellan olika 

aktörer i vården och omsorgen.  

9.1  Reglering på olika nivåer och normhierarki 

Rättslig reglering om informationsutbyte mellan hälso- och sjukvård samt 

omsorg regleras på flera nivåer och kommer till uttryck på olika sätt i 

rättssystemet. Det mest närliggande exemplet vad beträffar informationsutbytet 

mellan region och kommun i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård (LUS) och därmed sammanhörande föreskrifter 

av Socialstyrelsen och allmänna råd om samverkan vid in- och utskrivning av 

patienter i sluten vård, vilken kommer att behandlas närmare nedan.  

I bakgrunden finns emellertid ett tämligen omfattande regelkomplex, som 

reglerar skyldigheter för såväl vård- som omsorgsgivare som måste beaktas vid 

tillämpningen av de IT-system som används i verksamheterna, men också vad 

beträffar utformningen av nya sådana system. Fråga är också om vård- och 

omsorgstagares rättigheter. Det handlar alltså om alltifrån mänskliga rättigheter 

om skydd för hälsodata till Socialstyrelsens föreskrifter. 

Arbetet inom vården och omsorgen handlar primärt om att skydda liv och 

hälsa. Det kräver ett omfattande informationsutbyte mellan vården och 

omsorgens aktörer av känsliga uppgifter om individers hälsa och andra 

förhållanden. Detta omgärdas ett särskilt rättsligt skydd. Det ställer krav inte 

bara på att datadelning ska ha stöd i lag utan också på kvaliteten och säkerheten 

i ett sådant informationsutbyte.  

Den rättsliga regleringen rörande informationsutbytet inom vården och 

omsorgen kan som nämnts beskrivas som ett system i flera nivåer, vilka står i 

hierarkiskt förhållande till varandra, en s.k. normhierarki. Det innebär att de 

högre nivåerna ska genomsyra de lägre, så att rättssystemet ska vara så 

sammanhängande som möjligt.47 Vid den rättsliga tolkningen innebär det att 

bestämmelser högre upp i hierarkin får företräde framför de som befinner sig 

längre ner i hierarkin. Det kan också krävas att juridiska avvägningar görs 

mellan normer på samma nivå i hierarkin, vilket kan vara fallet vid en konflikt 

 
47 Detta förhållande benämns ”the radiation thesis” av Alexy, se Alexy, Robert, A Theory of 

Constitutional Rights, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 352. 
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mellan grundläggande rättigheter såsom kan bestå i skyddet för personuppgifter 

och rätten till liv. 

9.1.1  Högre europeiska normer 

Högst upp i hierarkin finns bestämmelser inom den europeiska rätten och på 

grundlagsnivå. Av stor betydelse för informationsutbytet inom vården och 

omsorgen är att unionsrätten har företräde framför svensk rätt. På denna nivå 

handlar det både om en övergripande människorättsreglering på s.k. 

primärrättslig nivå t.ex. i form av skydd för kroppslig och personlig integritet 

samt personuppgifter, men även mer specifik reglering på sekundärrättslig nivå 

som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).  

Unionsrätten har normalt företräde framför svensk rätt, vilket inkluderar 

svensk grundlag.48 Det betyder att om t.ex. GDPR skulle i stå i konflikt med 

svensk grundlag, så har GDPR företräde.  

Den europeiska nivån inbegriper även Europakonventionen för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), vilken innehåller 

bestämmelser av relevans för såväl privat- och familjeliv som har direkt 

betydelse för informationsutbytet inom vården och omsorgen, men även 

bestämmelser som berör vården och omsorgen som sådan, vilket t.ex. handlar 

om rätten till liv och skyddet mot omänsklig och förnedrande behandling 

(vanvård). Enligt 2 kap. 19 § i den svenska regeringsformen, RF, ska svensk lag 

vara förenlig med EKMR.49 

9.1.2  Högre svenska normer 

Grundlagarna står högst i normhierarkin i den svenska interna rätten, vilket 

innebär att ingen lag eller annan föreskrift får stå i strid med grundlagen. På den 

nationella konstitutionella nivån är det främst regeringsformens andra kapitel 

om mänskliga fri- och rättigheter som aktualiseras och det däri stipulerade 

skyddet för personuppgifter i 2 kap. 6 § st. 2 RF.  

Inom den offentliga vården kan även fråga om utlämnande av offentliga 

handlingar aktualiseras enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF.  

I viss mån kan även informationsutbytet styras av den lokala självstyrelsen 

som är grundlagsfäst i 14 kap. RF.  

9.1.3  Ordinarie lag 

Ordinarie lagstiftning, beslutas av Riksdagen, t.ex. patientdatalagen (2008:355), 

PDL. Riksdagen är suverän som lagstiftare, vilket innebär att lagen inte kan 

ändras av annan föreskrift än lag (den formella lagkraftens princip). Lagarna 

 
48 Detta framgår av 10 kap. 6 § regeringsformen (RF), den s.k. EU-paragrafen. 
49 2 kap. 19 § RF. 
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måste emellertid vara förenliga med såväl unionsrätten (10 kap. 6 § RF), 

Europakonventionen (2 kap. 19 § RF) och Sveriges grundlagar (11 kap. 14 § RF). 

 

9.1.4  Regeringens förordningar 

Riksdagen kan i viss utsträckning delegera normgivningsmakt till regeringen, 

som beslutar om förordningar, t.ex. patientsäkerhetsförordningen. I första hand 

är det fråga om verkställighetsföreskrifter av administrativ karaktär. Sådana 

föreskrifter ska utgöra en komplettering till lagen i materiellt hänseende, men 

får inte utformas ett sådant sätt att de fyller ut lagen, d.v.s. tillför något nytt i 

materiellt hänseende.50 

9.1.5  Myndighetsföreskrifter och rekommendationer 

Regeringen kan i sin tur delegera vidare normgivningsmakt till myndigheter 

genom s.k. subdelegation. Föreskrifter som beslutas på delegation av riksdag och 

regering, såsom Socialstyrelsens föreskrifter. Det är här fråga om en nödvändig 

detaljreglering för att möjliggöra att lagarna som stiftats av Riksdagen kan 

verkställas på bästa sätt. Det är också av betydelse att lagarna inte blir alltför 

detaljerade vilket kan inverka menligt på flexibiliteten i systemet.51 

9.2  Människorättsliga aspekter på informationsutbytet 

mellan vård- och omsorgsgivare 

Patientens behov av integritet är en aspekt på det människorättsskydd som 

omgärdar informationsutbytet inom vården och omsorgen. Brister i vården och 

omsorgens IT-system för dokumentation och hantering av informationsutbyte 

kan därför utgöra en kränkning av mänskliga fri- och rättigheter.  

Om hälsodata på något sätt tillgängliggörs för andra än behöriga vård- och 

omsorgsgivare, kan det innebära förödande sociala och ekonomiska 

konsekvenser för den enskilde, gammal som ung. Ett exempel på detta är 

hackerattacken mot det finska psykoterapicentret Vastaamo som uppdagades i 

slutet av oktober 2020. Attacken resulterade i att cirka 40 000 patientjournaler 

hamnade på Darknet och enskilda patienter utpressades att betala stora summor 

till hackarna.52  

 
50 Prop. 1973:90, s. 211; KU 1980/81:25, s. 556; Strömberg, Håkan, Normgivningsmakten enligt 1974 

års regeringsform, tredje upplagan, Juristförlaget i Lund, Lund 1999, s. 132. 
51 Se t.ex. Vahlne Westerhäll 2020, s. 39. 
52 Tusentals journaler läckta från finskt terapiföretag, SVT Nyheter 27 oktober 2020, url: 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tusentals-journaler-lackta-fran-finskt-terapiforetag 
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Skyddet för hälsodata fyller emellertid flera viktiga funktioner utöver att 

skydda individens integritet och människovärde. Det handlar också om 

förtroendet för professionen samt vården och omsorgen i allmänhet.53  

Utbyte av hälsodata mellan vårdgivare måste därför ske på ett så strukturerat 

och säkert sätt som möjligt, i förenlighet med de dataskyddsprinciper som finner 

sin huvudsakliga reglering i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).   

Skydd för patientuppgifter och hälsodata utgör en del av ett mer 

övergripande europarrättsligt människorättsligt skydd som regleras i EU:s 

rättighetsstadga i artiklarna 7 och 8 om skydd för privatliv och personuppgifter, 

i art. 8 i EKMR om skyddet för privat- och familjeliv, hem och korrespondens. 

Fråga är om två människorättsliga regleringar som är sammanflätade med 

varandra.54 EKMR är en del av unionsrätten och de rättigheter som stadgas i 

konventionen utgör allmänna rättsprinciper i unionsrätten, vilket innebär att de 

ingår i den högre primärrätten.55 

Av betydelse är också Europarådets konvention om skydd för enskilda vid 

automatisk databehandling av personuppgifter, CETS 108 från 1981 

(Konvention 108), som ligger till grund för både art. 8 i rättighetsstadgan och 

den unionsrättsliga dataskyddslagstiftningen i GDPR.56 Detta gäller i synnerhet 

en artikel 6 om särskilda kategorier av data, i vilken hälsodata särskilt omnämns. 

Europarådet har också utfärdat olika rekommendationer rörande hälsodata, 

vilket inbegriper informationsutbyte mellan aktörer inom vården och omsorgen. 

Av kap. 2 p. 8.2 i Europarådets rekommendation från 2019 om skyddet för 

hälsorelaterade data, framgår t.ex. att informationsutbyte endast bör vara 

möjligt mellan aktörer som har lagstadgad tystnadsplikt:  

 
”Professionals working on a particular individual case in the health-care and social welfare 

sectors and sharing data in the interests of greater co-ordination to ensure the quality of health 

care should be subject to professional confidentiality incumbent upon a health-care professional, 

or to equal rules of confidentiality.” 57 

 

Informationsutbytet måste präglas av öppenhet gentemot den enskilde och 

ske efter samtycke, om ett sådant inte är möjligt på grund av t.ex. en 

akutsituation. I punkten 9 anges att ”hälsorelaterade data” kan delas med andra 

 
53 European Court of Human Rights, Thematic Report, Health-related issues in the case-law of the 

European Court of Human Rights, June 2015, s. 27.  
54 Åhman, Karin, Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter, Europarättslig tidskrift 

2010, s. 642. 
55 Det framgår av art. 6(3) i Fördraget om den Europeiska unionen. 
56 Det framgår uttryckligen av förklaringarna till art. 8 i EU:s rättighetsstadga att denna artikel har sin 

grund i såväl Konvention 108 som art. 8 i EKMR.  
57 Recommendation CM/Rec(2019)2 of the Committee of Ministers to member States on the 

protection of health-related data. Denna rekommendation föregicks av Recommendation No. R (97)5 

of the Committee of Ministers to member States on the protection of medical data, som hade ett 

snävare tillämpningsområde. 
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än vårdgivare, så länge som det har reglerats i lag och mottagaren har lagstadgad 

tystnadsplikt.58 

Det människorättsliga skyddet för hälsodata har således flera bottnar, både 

till skydd för den enskildes integritet, och för dennes förtroende för vården. 

Europadomstolens uttalande i fallet I mot Finland är talande för detta:   

 
 “The protection of personal data, in particular medical data, is of fundamental importance to 

a person’s enjoyment of his or her right to respect for private and family life as guaranteed by 

Article 8 of the Convention. Respecting the confidentiality of health data is a vital principle in the 

legal systems of all the Contracting Parties to the Convention. It is crucial not only to respect the 

sense of privacy of a patient but also to preserve his or her confidence in the medical profession 

and in the health services in general. The above considerations are especially valid as regards 

protection of the confidentiality of information about a person’s HIV infection, given the sensitive 

issues surrounding this disease. The domestic law must afford appropriate safeguards to prevent 

any such communication or disclosure of personal health data as may be inconsistent with the 

guarantees in Article 8 of the Convention”.59 

 

Det finns få ledande rättsfall rörande det människorättsliga skyddet för 

personuppgifter och hälsodata eller informationsutbyte mellan vårdgivare i 

vården och omsorgen. Fallet I mot Finland från Europadomstolen är illustrativt 

för betydelsen av IT-systems utformning för skyddet av rätten till skydd för 

hälsodata enligt artikel 8 EKMR och kan ge viss vägledning beträffande 

informationsutbytets gränser. I detta fall hade en sjuksköterska som arbetade på 

en avdelning för ögonsjukdomar på ett offentligt sjukhus, samtidigt fått 

behandling för HIV på en annan avdelning på samma sjukhus. Olika 

omständigheter hade givit henne anledning att ifrågasätta om någon av hennes 

kollegor olovligen hade tagit del av hennes sjukjournal. Det visade sig emellertid 

att det endast var möjligt att kontrollera de fem senaste konsultationerna, och 

att de som dessförinnan hade företagits, raderades innan de arkiverades. Detta 

försatte sjuksköterskan i ett omöjligt bevisläge, vilket fick till följd att hon 

förlorade ett mål mot sjukhuset i domstol. Europadomstolen fann att det inte var 

rimligt för de enskilde att bära bevisbördan för detta, med tanke på att 

journalsystemet inte var konstruerat i enlighet med de lagenliga skyldigheter 

som sjukhuset hade att iaktta och uttalade att:  
 

“It is plain that had the hospital provided a greater control over access to health records 

by restricting access to health professionals directly involved in the applicant’s treatment or 

by maintaining a log of all persons who had accessed the applicant’s medical file, the applicant 

would have been placed in a less disadvantaged position before the domestic courts. For the 

Court, what is decisive is that the records system in place in the hospital was clearly not in 

 
58 I rekommendationen från 2019, som citeras ovan, kap. 1 p. 3 definieras ”health related data” på 

följande sätt: health-related data” means all personal data concerning the physical or mental health of 

an individual, including the provision of health-care services, which reveals information about this 

individual’s past, current and future health. 
59 I mot Finland, ansökan nr. 20511/03, dom av den 17 juli 2008, § 38. 
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accordance with the legal requirements contained in section 26 of the Personal Files Act, a fact 

that was not given due weight by the domestic courts.”60 

 

Fallet belyser de utmaningar i integritetshänseende som användningen av 

omfattande system, såsom journalsystemet TakeCare, kan vara förenat med. I 

anslutning till detta är det värt att nämna de kontroller som utförts av 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under åren 2013 och 2019 rörande bl.a. 

Karolinska universitetssjukhusets användning av TakeCare. IMY fann att 

sjukhuset inte hade företagit den risk- och behovsanalys som krävs för att 

kontrollera åtkomsten till systemet och påförde sanktionsavgifter.61 Frågan har 

även prövats i Förvaltningsrätten i Stockholm som har gjort samma bedömning 

som IMY.62 

Det finns emellertid en annan sida av myntet, som handlar om situationer där 

ett obefintligt eller bristfälligt informationsutbyte leder till att individer får 

sämre vård, insjuknar eller i värsta fall avlider. I en sådan situation kan en rad 

andra rättigheter aktualiseras, vilket i synnerhet gäller skyddet mot omänsklig 

eller förnedrande behandling, som stadgas i art. 3 EKMR och art. 4 i EU:s 

rättighetsstadga (EURS) eller rätten till liv i art. 2 EKMR och art. 2 EURS, vilka 

kan vara tillämpliga vid allvarliga brister i hälso- och sjukvården. 

Europadomstolen har i sin praxis t.ex. uttalat att det föreligger en skyldighet 

för de anslutna staterna att ha lagstiftning som i vissa fall kan bryta 

läkarsekretessen. Ett exempel på det är fallet Colak och Tsakiridis mot Tyskland, i 

vilket en patient som insjuknat i cancer och aids, hade förmått sin familjeläkare 

att inte avslöja något för hans partner om att han var sjuk i aids. Det fanns inte 

några regler som tvingade läkaren att avslöja detta. När patienten senare avled 

fick dennes partner reda på att han också lidit av aids och att även hon var 

smittad av denna dödliga sjukdom. Klagomålet i Europadomstolen handlade 

därför bl.a. om hennes rätt till liv hade kränkts, vilket domstolen inte ansåg vara 

fallet. Icke desto mindre uttryckte Europadomstolen kritik mot att den tyska 

lagstiftningen inte upprätthöll den standard som bör krävas för att skydda och 

rädda liv:  

 
”This does not exclude the possibility that a higher standard would have to be applied to a 

physician’s diligence in cases which might arise after the Frankfurt Court of Appeal’s judgment 

given in the instant case, which clarified the physician’s professional duties in these specific 

circumstances, had been published.63” 

 

 
60 Ibid. § 44. 
61 Datainspektionen, numera Integritetsskyddsmyndigheten, beslut 2020-12-02, dnr. DI-2019-3839, 

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen – behovs- och riskanalys och frågor om åtkomst i 

journalsystem. 
62 Förvaltningsrätten i Stockholm, mål. nr. 28574-20, dom av den 26 maj 2021. 
63 Colak & Tsakiridis mot Tyskland, ansökan nr. 77144/01 och 35493/05, dom av den 5 mars 2009, § 

34. 



 

57 

Fallet rör inte informationsutbyte mellan vården och omsorgen men visar 

icke desto mindre på att det är rimligt att anta att staten kan vara skyldig att 

införa sekretessbrytande bestämmelser i vissa fall för att möjliggöra ett 

nödvändigt informationsutbyte mellan vården och omsorgen för  att rädda 

människors liv och hälsa (en s.k. positiv skyldighet). Vidare präglar detta både de 

intresseavvägningar och sammanvägningar av rättigheter som aktualiseras 

beträffande informationsutbytet mellan vården och omsorgen. Såväl personlig 

integritet som rätten till liv och hälsa måste vägas in. Dessa rättigheter står inte 

nödvändigtvis i motsatsförhållande till varandra utan kan också bidra till att 

förstärka varandra.64 Såsom påpekades av Utredningen om rätt information i 

vård och omsorg:  

 
”Enligt utredningens uppfattning står värden som kvalitet och säkerhet inte nödvändigtvis i 

motsats till skyddet för den personliga integriteten. I själva verket handlar det om ett samspel 

där ett välbalanserat integritetsskydd är en förutsättning för hög kvalitet. Skyddet för den 

personliga integriteten är enligt vårt synsätt, viktigt för att åstadkomma en patientsäker hälso- 

och sjukvård och en god socialtjänst. Om målet är att skapa en god vård och omsorg, är skyddet 

för den personliga integriteten ett medel för att nå detta mål. Utredningen bedömer därför att 

integritetsskyddet hela tiden behöver anpassas för att på bästa sätt skydda dessa andra värden 

och möjliggöra en utveckling mot en god vård och omsorg.”65  

 

Det finns en tämligen rikhaltig praxis rörande hälso- och sjukvård samt 

omsorg i Europadomstolens praxis, men den involverar som nämnts sällan 

konsekvenser av bristfälligt informationsutbyte via IT-system samt ofullständiga 

rutiner för åtkomst till sådana system. En sådan utveckling i praxis torde 

emellertid vara att vänta framöver, med hänsyn till den tilltagande 

digitaliseringen av vården och omsorgen. 

9.3  Den allmänna dataskyddsförordningen och 

informationsutbyte mellan vård och omsorg 

På den unionsrättsliga nivån regleras informationsutbytet inom vården och 

omsorgen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67 av den 27 

april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR). Förordningen, 

som bygger på det tidigare dataskyddsdirektivet 95/46, trädde i kraft i maj 2018 

och är bindande för och direkt tillämplig i alla medlemsstater inom EU. 

Förordningen kompletteras av lagen (2018:218) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, den s.k. dataskyddslagen.66 

 
64 SOU 2021:4, s. 238 f.; SOU 2014:23, s. 66 f. 
65  SOU 2014:23, s. 67. 
66 Prop. 2017/18:105, s. 21 ff. 
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Inom vården och omsorgen har GDPR huvudsakligen betydelse som ett 

övergripande regelverk med allmänna bestämmelser om dataskydd. Vad 

beträffar den offentliga sektorn i stort och vården och omsorgen mer specifikt, 

ger GDPR utrymme för nationell sektorspecifik lagstiftning i tämligen stor 

omfattning, såsom OSL. Svenska registerlagar av betydelse för 

informationsutbytet inom vården och omsorgen rörande både offentliga och 

privata utförare, innehåller vidare kompletterande bestämmelser till GDPR, t.ex. 

PDL och lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom 

socialtjänsten (SoLPuL).67 

GDPR tar sikte på skyddet för personuppgifter inom EU generellt och 

upprätthållandet av de dataskyddsprinciper som utvecklats över tid. 

Förordningen innehåller vidare bestämmelser rörande rättigheter för den 

registrerade och olika förfaranden för hanteringen av personuppgifter i syfte att 

ge förutsättningarna för en praktisk och effektiv tillämpning av 

dataskyddsprinciperna. 

Avgörande för att behandling av personuppgifter inom vård och omsorg ska 

kunna ske är att det finns rättslig grund som gör en behandling laglig, d.v.s. det 

måste finnas stöd i GDPR för en sådan behandling. Inom vården och omsorgen 

hanteras ofta särskilt känsliga personuppgifter om individers hälsa, men även 

andra känsliga uppgifter som t.ex. är hänförliga till trosuppfattning, sexuell 

läggning m.m. Gränsdragningarna rörande skyddet för personuppgifter i vården 

och omsorgen regleras uttryckligen i GDPR, vilket i sin tur sätter ramarna för hur 

information ska kunna utbytas mellan olika aktörer inom vården och omsorgen.  

För tillsynen över vården och omsorgens personuppgiftsbehandling svarar 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).68 IMY har företagit granskningar av 

sjukvårdens användning av journalsystem, som har visat på väsentliga brister i 

personuppgiftshanteringen avseende såväl tilldelandet av behörigheter som 

dokumentationen av åtkomst till systemen (loggar).69 

I den följande framställningen kommer först några allmänna utgångspunkter 

och grundläggande begrepp att beskrivas, följt av en redogörelse för de mer 

områdesspecifika bestämmelser som reglerar personuppgiftsbehandling inom 

vård och omsorg.  

 
67 Detta framgår i bestämmelserna om de lagliga grunderna såsom art. 6.2 och 6 c om rättslig 

förpliktelse och 6 e avseende uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning, se prop. 

2017/18:105, s. 22; Öhman, Sören Registerlagstiftning i Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.) 

Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället, Studentlitteratur, Polen 2021, s. 234. 
68 3 § förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 
69 Datainspektionen, numera Integritetsskyddsmyndigheten, beslut 2020-12-02, dnr. DI-2019-3839, 

Tillsyn enligt dataskyddsförordningen – behovs- och riskanalys och frågor om åtkomst i 

journalsystem. 
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9.3.1  Proportionalitet  

Ett övergripande syfte med förordningen är att bidra till en proportionerlig 

avvägning – en rimlig balans – mellan skyddet för fysiska personer vid 

behandlingen av personuppgifter å den ena sidan och det fria flödet av 

personuppgifter, såsom delning av hälsodata å den andra. Utgångspunkten är att 

behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor.70  

Rätten till skydd av personuppgifter är vidare inte en absolut rättighet, med 

vilket menas att den kan begränsas. Det betyder att den måste förstås utifrån sin 

uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet 

med proportionalitetsprincipen.  

 

9.3.2  Några grundläggande begrepp 

För att GDPR ska vara tillämplig krävs enligt art. 2.1 att fråga är om 

personuppgiftsbehandling som företas helt eller delvis på automatisk väg som 

ingår eller kommer att ingå i ett register. Förordningen är emellertid inte 

tillämplig på rent privat personuppgiftsbehandling enligt det s.k. 

hushållsundantaget och torde inte heller vara tillämplig på vad som kallas 

”harmlösa personuppgifter”, vilket i normala fall kan vara t.ex. uppgift om 

någons adress eller tjänstetitel på en arbetsplats.71  

Frågan är då vad som menas med personuppgift. Förordningen ger i art. 4 

legaldefinitioner på vad som avses med detta begrepp generellt men också mer 

specifikt rörande t.ex. uppgifter om hälsa.  

Personuppgift definieras i 4.1. som: 

 
”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad 

registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 

identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller ett eller flera 

faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.”72 

 

Av detta kan slutas att GDPR endast är tillämplig på levande fysiska personer 

och därför t.ex. inte avlidna personer. I detta avseende skiljer sig GDPR från 

sektorspecifik lagstiftning som OSL och PDL som även omfattar avlidna personer 

(1 kap 1 §, st. 2 PDL).73 Förordningen är tillämplig på både direkta 

 
70 Se skäl 4 till GDPR. 
71 Magnusson Sjöberg, Cecilia, Översikt över datakyddsförordningen i Magnusson Sjöberg, Cecilia 

(red.) Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället, Studentlitteratur, Polen 2021, s. 

198. 
72 Se även skäl 26 (identifierbar person). 
73 Rönnberg 2020, s. 258. 
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personuppgifter, såsom ett namn eller personnummer, och indirekta 

personuppgifter, t.ex. ett diarienummer eller en viss IP-adress.74 

Uppgifter rörande hälsa tillhör s.k. särskilda kategorier av personuppgifter i 

art. 9 GDRP, vilket innebär att de anses särskilt skyddsvärda. I art. 4.15 finns en 

legaldefinition rörande hälsodata som har följande lydelse: ”uppgifter om hälsa: 

personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska eller psykiska hälsa, 

inbegripet tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster, vilka ger 

information om dennes hälsostatus.” Denna kan betraktas som en 

sammanfattning med utgångpunkt i den definition som ges i skäl 35 till GDPR, 

som inte är bindande men som likväl har relevans vid tolkningen av GDPR.75  

I skäl 35 sägs att: 

  
”Personuppgifter om hälsa bör innefatta alla de uppgifter som hänför sig till en registrerad 

persons hälsotillstånd som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller 

framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Detta inbegriper uppgifter om den fysiska 

personen som insamlats i samband med registrering för eller tillhandahållande av hälso- och 

sjukvårdstjänster till den fysiska personen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/24/EU 1) ett nummer, en symbol eller ett kännetecken som den fysiska personen tilldelats 

för att identifiera denne för hälso- och sjukvårdsändamål, uppgifter som härrör från tester eller 

undersökning av en kroppsdel eller kroppssubstans, däribland genetiska uppgifter om 

exempelvis sjukdom, funktionshinder, sjukdomsrisk, sjukdomshistoria, klinisk behandling eller 

den registrerades fysiologiska eller biomedicinska tillstånd, oberoende av källan, exempelvis 

från en läkare eller från annan sjukvårdspersonal, ett sjukhus en medicinteknisk produkt eller 

ett diagnostiskt in vitro-test.” 

 

 Begreppet ”personuppgifter om hälsa” har en vidsträckt innebörd i den 

europeiska dataskyddslagstiftningen, vilket bl.a. framgår av EU-domstolens dom 

i det s.k. konfirmandlärarmålet från 2003 som avsåg tolkningen av detta begrepp 

enligt det tidigare dataskyddsdirektivet. I målet hade en kvinna, som arbetade 

ideellt som konfirmandlärare, skapat en hemsida på sin persondator för att ge 

information till konfirmanderna, vilken under en begränsad tid var länkad till 

Svenska Kyrkans server. På hemsidan beskrev hon sina kollegor i församlingen i 

lättsam ton och informerade bland annat om att en av dem hade skadat foten 

och var deltidssjukskriven. En fråga i målet var om denna uppgift kunde anses 

utgöra en känslig personuppgift om hälsa.76  

EU-domstolen uttalade att med hänsyn till syftet med dataskyddsdirektivet 

ska uttrycket ”uppgifter om hälsa” ges en vidsträckt tolkning och anses omfatta 

uppgifter som rör alla aspekter av en persons hälsa, såväl fysiska som psykiska 

sådana. EU-domstolen fann därför att en uppgift om att en person skadat sin fot 

 
74 Magnusson Sjöberg, Cecilia, Översikt över datskyddsförordningen i Magnusson Sjöberg, Cecilia 

(red.) Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället, Studentlitteratur, Polen 2021, s. 

198. 
75 Magnusson Sjöberg, Cecilia, E-hälsa som app – dataskydd och datadelning, Forskningsrapport, 

SNS förlag 2020, s. 14. 
76 Mål C 101/01, Bodil Lindkvist, dom av den 6 november 2003.  
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och är deltidssjukskriven är en personuppgift om hälsa enligt direktivets 

mening.77  

Det bör påpekas att nationella sekretessbestämmelser, som finns i t.ex. OSL, 

kan behöva beaktas utöver de särskilda bestämmelser om uppgifter om hälsa 

som stadgas i GDPR, inte minst som en del i en riskbedömning för att säkerställa 

en tillfredsställande nivå av informationssäkerhet enligt art. 32 GDPR. Det torde 

också innebära att en bedömning av vad som utgör en ”harmlös” eller 

”integritetskänslig” personuppgift också måste tolkas i ljuset av t.ex. OSL.78  

Olika tekniker kan användas för att minska risken för intrång i dataskyddet, 

såsom anonymisering och pseudonymisering. Om t.ex. uppgifter om en enskilds 

hälsa som samlats in i samband med t.ex. ett sjukhusbesök på geriatrisk klinik 

kan anonymiseras, är det inte längre fråga om personuppgifter i GDPR:s mening. 

Eftersom det inte alltid är möjligt att åstadkomma anonymisering, kan 

avidentifiering genom pseudonymisering användas, vilket t.ex. kan ske genom 

att man försöker ersätta t.ex. en patients eller brukares namn och 

personnummer med en kod, så att det inte längre är möjligt att utläsa vem som 

uppgiften avser utan kodnyckel. Eftersom det fortfarande är möjligt att 

identifiera en person vars uppgifter blivit pseudonymiserade genom avkodning, 

är det alltjämt fråga om indirekta personuppgifter enligt GDPR.79   

I detta sammanhang är det av vikt att nämna frågan om svenska 

personnummer som är särskilt viktiga som identifikatorer inom vården och om 

de kan vara förenliga med GDPR. Det framgår explicit av art. 87 i GDPR att 

medlemsstaterna är fria att bestämma om nationella identifikationsnummer, 

under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att upprätthålla de 

registrerades rättigheter och friheter.80  

Om det kan konstateras att fråga är om en personuppgift, går bedömningen 

vidare till att avgöra om fråga är om personuppgiftsbehandling och vem som är 

ansvarig för denna, den s.k. personuppgiftsansvarige.  

Med behandling av personuppgifter avses i art. 4.2: 

  
”en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av 

personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling registrering, 

organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, 

utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller 

sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.”  

 

 
77 Mål C-101/01, p. 50-51.Se även SOU 2021:4, s. 126 f.  
78 Magnusson Sjöberg, Cecilia, E-hälsa som app – dataskydd och datadelning, Forskningsrapport, 

SNS förlag 2020, s. 38. 
79Magnusson Sjöberg 2020, s. 40; se även skäl 28-29 GDPR. 
80 Magnusson Sjöberg 2020, s. 39. 
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Av denna definition framgår att praktiskt taget all användning av IT omfattas, 

vilket i allra högsta grad gäller för IT-system som används inom vård och 

omsorg.81 

I nästa led avgörs vem som kan anses ansvarig för den aktuella 

personuppgiftsbehandlingen.  

Enligt art. 4.7 definieras den personuppgiftsansvarig ungefär enligt följande: 

”En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ 

som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 

behandlingen av personuppgifter…” (vår kursiv). Personuppgiftsansvaret ska 

tolkas vidsträckt enligt EU-domstolens praxis.82 Även två eller flera aktörer kan 

också bedömas vara gemensamt personuppgiftsansvariga enligt art. 26.83 En 

aktör kan också ha rollen som personuppgiftsbiträde med vilket menas att 

denne genomför personuppgiftsbehandling för den personuppgiftsansvariges 

räkning.  

Personuppgiftsansvaret i vårdsammanhang regleras också i 2 kap. 6 § PDL, 

som anger att personuppgiftsansvaret omfattar behandling av personuppgifter 

som vårdgivaren, eller den myndighet i en region eller en kommun, utför när 

vårdgivaren eller myndigheten genom s.k. direktåtkomst i ett enskilt fall bereder 

sig tillgång till personuppgifter om en patient hos en annan vårdgivare eller 

annan myndighet i samma region eller kommun. Direktåtkomst innebär att t.ex. 

vårdgivare kan får del av personuppgifter i t.ex en databas för att på egen hand 

söka uppgifter, men utan att kunna påverka innehållet.84  

9.3.3  Laglig behandling - dataskyddsprinciperna 

Kravet på att en personuppgiftsbehandling ska vara laglig regleras främst i 

artiklarna 5 och 6 i GDPR. I artikel 5 anges dataskyddsprinciperna som talar om 

hur en sådan behandling får ske och art. 6 talar om på vilken grund så kan ske 

för vilket redogörs i det kommande avsnittet. Det rättsliga ansvaret vilar på den 

personuppgiftsansvarige (art. 5.2), som också är skyldig att göra en 

konsekvensbedömning inför varje planerad insamling (art. 35).  

Bedömningen om vad som utgör en tillåten personuppgiftsbehandling tar sin 

utgångspunkt i dataskyddsprinciperna som stadgas i art. 5 som är sex till antalet. 

Fråga är inte om konkreta bestämmelser utan övergripande rättsliga principer 

som ska genomsyra tillämpningen av GDPR, d.v.s. en sorts bindande 

 
81 Magnusson Sjöberg 2021, s. 200. 
82 Detta framgår bl.a. av EU-domstolens dom i mål C-131/12, Google Spain, dom (stora avdelningen) 

av den 13 maj 2014. p. 34. Domstolen konstaterar med hänvisning till det tidigare dataskyddsdirektivet 

att begreppet ”ansvarig” ska tolkas genom en vid definition för att säkerställa ett effektivt och komplett 

skydd för de berörda personerna. 
83 Se t.ex. mål C-40/17, Fashion ID, dom av den 29 juli 2019, mål C-210/16, Wirtschaftsakademie, 

dom av den 5 juni 2018. Målen rörde gemensamt personuppgiftsansvar för med Facebook. 
84 Prop. 2007/08:126, s. 105 f. 
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värdegrunder.85 Dessa principer är emellertid inte tillämpliga fullt ut i vård- och 

omsorgssammanhang, beroende på områdesspecifik lagstiftning, där andra 

avvägningar kan vara nödvändiga, t.ex. rörande läkarjournaler och 

forskningsdata. Icke desto mindre kan dessa principer sägas utgöra basen för 

dataskyddet även på dessa områden. Det är den personuppgiftsansvarige som 

ska se till att principerna efterlevs enligt art. 5.2. 

Den första principen tar sikte på laglighet, korrekthet och öppenhet i 

förhållande till den registrerade. Personuppgiftsbehandlingen gentemot en 

enskilde måste ha en rättslig grund, för att vara laglig och riktig samt ge 

tillräcklig insyn.  

Den andra principen innebär att det måste finnas ett bestämt och berättigat 

ändamål med en aktuell personuppgiftsinsamling, den s.k. principen om 

ändamålsbegränsning. I detta ligger också ett krav på att uppgifter som samlats 

in för ett bestämt ändamål i efterhand inte utan vidare får användas för andra 

ändamål än detta. För personuppgiftsansvariga som utför en uppgift som avser 

ett allmänt intresse eller är ett led i en myndighetsutövning, såsom vård och 

omsorg, behöver normalt inte ett specifikt ändamål anges.86  

En konsekvens av principen om ändamålsbegränsning är att uppgifter som 

samlats in för ett visst syfte inte får användas för ett annat syfte, vilket ger 

uttryck för den s.k. finalitetsprincipen. Mer konkret innebär det att t.ex. ett 

företag som samlar in personuppgifter med utgångspunkt i en logg i 

säkerhetssyfte inte utan något godtagbart skäl, kan besluta att använda samma 

uppgifter för att kontrollera arbetsprestationer.87 Finalitetsprincipen hindrar 

vidare generellt samkörningar av personuppgifter. Icke desto mindre ger 

förordningen enligt art. 89.1 utrymme för behandling utanför ändamålet, för att 

fullgöra en uppgift av allmänt intresse för t.ex. vetenskapliga- och arkivändamål, 

vilket är av relevans för hälso- och sjukvården.88 Denna bestämmelse har sin 

motsvarighet i 2 kap. 5 § PDL, som säger att personuppgifter som behandlas 

inom hälso- och sjukvården får behandlas för andra ändamål under 

förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det 

ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Detta ger stöd för 

informationsutbyte som sker enligt t.ex. LUS.89  

Den tredje principen, om uppgiftsminimering, innebär att de personuppgifter 

som samlas in måste vara adekvata, relevanta och hålla sig inom ramen för 

ändamålet med insamlingen. Detta kan vara en utmaning vid informationsutbyte 

mellan vården och omsorgen, vilket inte minst framgår av den tekniska 

undersökningen i rapporten. Av denna studie har framkommit att användare i 

 
85 Magnusson Sjöberg 2021, s. 201. 
86 Prop. 2017/18:105, s. 56. 
87 Magnusson Sjöberg 2021, s. 201. 
88 Se även skäl 50. 
89 Prop. 2016/17:106, s. 41. 
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vissa fall upplever att de i WebCare får del av information som inte framstår som 

relevant i det enskilda fallet.  

Den fjärde principen handlar om korrekthet. Det innebär att alla 

personuppgifter som registrerats felaktigt, måste rättas eller raderas. Detta 

kommer även till uttryck mer specifikt i art. 16 avseende den enskildes rätt till 

rättelse och radering.   

Den femte principen är lagringsminimering. Med lagringsminimering menas 

att uppgifter inte får förvaras under längre tid än vad som är nödvändigt med 

beaktande av det aktuella ändamålet. Så snart uppgifterna inte längre behövs 

ska de tas bort. I det här avseendet kan behovet av att gallra uppgifter av 

integritetsskyddsskäl stå i konflikt med handlingsoffentlighet eller andra 

allmänna intressen.90 Det finns därför ett undantag i art. 89.1 om arkivering för 

allmänt intresse. Detta gäller t.ex. patientjournaler, som förutom att ge insyn för 

patienten, förs i syfte att säkerställa en god och säker vård samt utgöra ett 

instrument för kontroll och tillsyn samt ansvarsutkrävande, vilket i 

sammanhanget anses väga tyngre.91  

Den sjätte principen rör integritet och konfidentialitet. Integritet innebär i 

detta sammanhang ”riktighet” och avser inte den personliga integriteten. Denna 

princip hänger samman med kravet på att skydda personuppgifter från 

förvanskning eller radering av obehöriga, vilket är helt centralt inom vården. 

Den personuppgiftsansvarige måste av denna anledning upprätthålla en viss 

nivå av informationssäkerhet.92 I GDPR finns det därför särskilda krav på att 

personuppgiftsansvariga, vilket kan vara både offentligt och enskilt bedrivna 

vård- och omsorgsinrättningar, ska vidta nödvändiga tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet för de personuppgifter som 

hanteras i verksamheten, vilket framgår av art. 24 och art. 32. I art. 32 uppställs 

mer specifika krav på hur säkerhetsarbetet för tryggandet av personuppgifter 

ska bedrivas.  

Detta kompletteras av bestämmelser i 4 kap. 2 och 6 kap. PDL samt 

Socialstyrelsens föreskrifter. Det krävs ett både kontinuerligt och systematiskt 

säkerhetsarbete, i vilket ingår risk- och behovsbedömningar. Mer konkret kan 

det handla om att vissa uppgifter kan behöva pseudonymiseras, överföringar av 

information krypteras och åtkomst till ett system behöver begränsas och styras 

upp genom tydliga instruktioner. Dokumentation måste göras både för helheten 

av en organisation på övergripande nivå och även på individnivån, t.ex. rörande 

hanteringen individuella behörigheter för åtkomst till olika system.93 Det finns 

 
90 Magnusson Sjöberg 2021, s. 202.  
91 Wendel Lotta, Dokumentation Profession och hälso- och sjukvård – Rättsliga perspektiv, Malmö 

University Health and Society, Doctoral Dissertation 2019:3, s. 13. 
92 Magnusson Sjöberg 2021, s. 202.  
93 IMY, Behovs- och riskanalys inom hälso—och sjukvården – en vägledning, Diarienr. DI-2020-

11495, beslut av den 2020-12-01, 
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även bestämmelser i 3 kap. PSL om vårdgivarens skyldigheter att bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete.  

Det förekommer få rättsliga avgöranden på området, men i maj 2021 

avgjordes ett antal mål i första instans. Upprinnelsen till målen var en 

granskning av personuppgiftshanteringen hos olika regioner och företag inom 

hälso- och sjukvården som IMY inledde under 2019. Granskningen resulterade i 

ett antal beslut om påförande av sanktionsavgifter i enlighet med GDPR i 

december 2020. Enligt IMY:s bedömning hade de granskade vårdgivarna bl.a. 

inte företagit en övergripande risk- och behovsbedömning för verksamheterna 

rörande åtkomsten till systemen, vilket IMY fann stå i strid med art. 5.1(j) och 

art. 32 GDPR samt vissa bestämmelser i PDL. Några av vårdgivarna överklagade 

beslutet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Stockholm gjorde i fem 

domar av den 26 maj 2021 samma rättsliga bedömning som IMY, med undantag 

för att domstolen satte ned sanktionsavgifterna för en av vårdgivarna.94 

Det ska också tilläggas att inom vården och omsorgen kan det även vara 

aktuellt med annan reglering som innebär ytterligare krav på 

informationssäkerhet då hälso- och sjukvård anses utgöra en samhällsviktig 

tjänst och en verksamhet kan omfattas av lagen (2018:1174) om 

informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster, den s.k. NIS-lagen.  

Av detta kan slutas att informationssäkerhet är helt väsentligt för ett lagligt 

informationsutbyte inom vården och omsorgen.  

Sist men inte minst ska nämnas de krav på proaktiva åtgärder för att 

säkerställa att dataskyddet upprätthålls av den personuppgiftsansvarige som 

slås fast i art. 25 GDPR om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Det 

innebär att det finns krav på att dataskyddet beaktas redan på design- och 

utvecklingsstadiet av nya system och funktioner, s.k. inbyggt dataskydd. Det 

innebär att om en Region eller kommun ska ta fram nya IT-system för vård och 

omsorg är skyldig att se till att dataskyddet ingår i detta arbete. Vidare är den 

personuppgiftsansvarige enligt art. 25.2 skyldig att genomföra lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att, i standardfallet, säkerställa att endast 

personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med 

behandlingen behandlas. Detta kräver tydliga och väl utarbetade rutiner för 

personuppgiftsbehandling, som tar sikte på behandlingens omfattning, 

lagringstid, tillgänglighet och skydd för att personuppgifterna görs tillgängliga 

för ett obegränsat antal personer utan att den registrerade har någon kontroll 

över detta.95 Inom vården och omsorgen finns särskilda regler om behörighet då 

det är fråga om särskilt känsliga personuppgifter.  

 
94 Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr. 28436-20 (Sahlgrenska universitetssjukhuset), 28568-20 

(Capio S:t Göran), 28574-20 (Karolinska universitetssjukhuset), 28581-20 (Region Östergötland) och 

28703-20 (Region Västerbotten).  
95 Magnusson Sjöberg 2021, s. 213. 
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9.3.4  Rättslig grund 

För att en personuppgiftsbehandling ska vara laglig krävs inte bara att den 

uppfyller dataskyddsprinciperna, det måste föreligga en rättslig grund för 

behandlingen.  

I artikel 6 regleras på vilka rättsliga grunder en personuppgiftsbehandling 

kan ske. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling inom vård och omsorg 

brukar hänföras till två huvudsakliga grunder. Den första stadgas i art. 6.1c som 

stipulerar att en personuppgiftsbehandling kan vara laglig om den kan anses 

nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

personuppgiftsansvarige. En förtydligande bestämmelse har införts i 2 kap. 1 § 

dataskyddslagen om att det är fråga om rättsliga förpliktelser som följer av lag 

eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med 

stöd av lag eller annan författning.96  

Den andra framgår av art. 6.1e GDPR som anger att en rättslig grund kan 

föreligga om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 

intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Bestämmelsen omfattar inte bara offentliga organ, utan även privata aktörer, 

såsom inom vården och omsorgen, som utför fastställda uppgifter av allmänt 

intresse. I vård och omsorgssammanhang fastställs ”uppgift av allmänt intresse” 

i t.ex. HSL och SoL.97 

Vad som närmare avses med dessa rättsliga grunder framgår vidare av 

beaktandesatserna till GDPR i skäl 45, som inte är bindande, men som har 

betydelse för tolkningen. Innebörden är att en behandling som grundar sig på en 

rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller som krävs för 

att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i en 

myndighetsutövning, bör ha en grund i unionsrätten eller en medlemsstats 

nationella rätt. Detta innebär inte något krav på att ha en särskild lag för varje 

enskild behandling, utan det räcker med en lag som grund för flera behandlingar 

som bygger på dessa rättsliga grunder. Sådan lagstiftning måste också reglera 

om en personuppgiftsansvarig som utför en uppgift av allmänt intresse eller som 

ett led i en myndighetsutövning ska vara en offentlig myndighet eller någon 

annan fysisk eller juridisk person som omfattas av offentligrättslig lagstiftning. I 

den kompletterande bestämmelsen till 6.1e anges i 2 kap. 2 § dataskyddslagen 

att behandling kan ske om den följer av lag eller annan författning, av 

kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan 

författning. 

Vad som avses med begreppet ”allmänt intresse” i GDPR definieras inte, men i 

skäl 45 anges uttryckligen att detta inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, 

 
96 Prop. 2017/18:105, s. 52 ff. 
97 Ibid., s. 58.  
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såsom folkhälsa och socialt skydd, förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster 

o.s.v.98  

Samtycke är ett centralt begrepp inom vård- och omsorg, men detta ska inte 

sammanblandas med samtycke som rättslig grund för personuppgiftsbehandling 

enligt art. 6.1a. Möjligheten att etablera av ett verkligt samtycke vid förhållanden 

mellan en myndighet och en enskild eller vid förhållanden där parterna inte är 

jämbördiga kan starkt ifrågasättas och är för övrigt svårt att föra i bevis.99 

9.3.5  Känsliga personuppgifter  

Personuppgiftsbehandlingen inom vården och omsorgen är omgärdad av det 

faktum att det är fråga om verksamheter där känsliga personuppgifter hanteras, 

vilket i den allmänna dataskyddsförordningen rubriceras som behandling av 

särskilda kategorier av personuppgifter.100  

I art. 9.1 stadgas att: 

 
 ”Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska 

uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa 

eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden. I såväl 

vården som omsorgen är det inte endast fråga om hälsouppgifter som behandlas utan det kan 

även vara nödvändigt att ta ställning till uppgifter som rör t.ex. en individs etniska ursprung, 

religiösa övertygelse, sexualliv eller sexuella läggning.”   

 

Det finns emellertid flera viktiga undantag i art. 9.2. som gör det möjligt att 

behandla uppgifter som är hänförliga till särskilda kategorier inom vården och 

omsorgen. Det för vården och omsorgen viktigaste undantaget finns i art. 9.2h 

som lyder: 

 
” Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård 

och yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, 

tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- 

och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system, på grundval av unionsrätten eller 

medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet och 

under förutsättning att de villkor och skyddsåtgärder som avses i punkt 3 är uppfyllda.”101  

 

Av art. 9.3 framgår att personuppgifter som avses för de ändamål som anges i 

9.2h får behandlas av yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt enligt 

unionsrätten eller nationell rätt. Det innebär att det krävs lagstadgad 

tystnadsplikt och inte är tillräckligt med avtalsbaserad tystnadsplikt. Detta 

förhållande illustreras i ett beslut av Justitieombudsmannen (JO) från 2014, det 

 
98 Se även SOU 2021:4, s. 120 f.; prop. 2017/18:105, s. 55 ff. 
99 Skäl 42 och 43. Se även SOU 2021:4, s. 128. 
100 SOU 2021:4, s. 135. 
101 Skäl 53, se även SOU 2021:4, s. 132.  
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s.k. Conscriptorfallet, där olika vårdgivare inom Västra Götalandsregionen och 

Region Stockholm hade ingått avtal om journalföring med ett företag som 

tillhandahöll tjänster, som innebar att bolagets anställda läkarsekreterare förde 

digital journalhantering på distans. Detta ansåg JO inte vara förenligt med de 

syften och krav som är förenade med hälso- och sjukvårdssekretessen.102 Denna 

problematik kan i viss mån vara löst i och med lagen (2020:914) om 

tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning och lagring av 

uppgifter, om den art av tjänster som utförs anses utgöra teknisk bearbetning 

eller lagring.103 

En kompletterande bestämmelse med vissa preciseringar avseende art. 9.2h 

och art. 9.3 finns i 3 kap. 5 § dataskyddslagen.  

9.3.6  Den registrerades rättigheter 

De registrerade har också specifika rättigheter enligt GDPR, art. 16-20. Det 

handlar t.ex. om rätten till rättelse och radering (rätten att bli bortglömd), att få 

till stånd en begränsning av personuppgiftsbehandlingen och rätten att få 

tillbaka personuppgifter som den enskilde en gång tillhandahållit (s.k. 

dataportabilitet). 

De rättigheter för registrerade som stadgas i GDPR är inte i alla delar 

tillämpliga i vården och omsorgen, t.ex. eftersom det kan finnas tungt vägande 

allmänna intressen att inte tillåtna rättelser och radering i annat än begränsade 

fall. Det finns särskilda bestämmelser om rättelse och radering i PDL.104  

9.3.7  Vilka möjligheter till informationsutbyte finns enligt GDPR?  

Det finns inga särskilda regler om informationsutbyte av personuppgifter mellan 

vård och omsorg i GDPR. I skälen nämns olika internationella 

informationsutbyten på vissa specifika områden, såsom skatt och folkhälsa. Det 

föreligger också vissa problem rörande överföring av personuppgifter till 

tredjeland, om vilket det för närvarande råder en tämligen stor osäkerhet, inte 

minst sedan EU-domstolen avkunnade sin dom i fallet Schrems II i juli 2020. I 

målet underkändes en överenskommelse med USA, det s.k. Privacy Shield, 

eftersom den amerikanska lagstiftningen inte ansågs innehålla ett tillräckligt 

starkt skydd för individuella rättigheter i samband med sådan 

personuppgiftsöverföring. Detta osäkra läge skapar problem t.ex. vid 

användningen av molntjänster inom vården och omsorgen, som kan 

 
102 JO 2014-09-09, Dnr 3032-2011. För en kommentar se Magnusson Sjöberg 2020, s. 45 f.; SOU 

2018:25, s. 355 f.  
103 Prop. 2019/20:201 och SOU 2018:25, s. 333, s. 338, s. 361 ff.  
104 Wendel 2020, s. 114 f. 
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tillhandahållas av amerikanska bolag samt utbyte av forskningsdata inom 

medicinsk forskning mellan EU och USA.105 

Det föreligger ingen anledning att utgå ifrån att ett informationsutbyte mellan 

vård och omsorg som sådant skulle stå i strid med GDPR, så länge som 

behandlingen är laglig och nödvändig. I det perspektivet skulle ett 

informationsutbyte mellan vård och omsorg kunna anses nödvändigt för att 

kunna utföra ett allmänt intresse, d.v.s. att säkerställa en god och säker vård och 

omsorg.106 

Av särskilt intresse är vidare det initiativ som tagits av kommissionen om 

uppbyggnaden av ett europeiskt hälsodataområde (European Health Data 

Space), vilket påskyndats av Coronapandemin. Detta är ett utflöde av såväl 

arbetet med patientrörlighet och det s.k. patientrörlighetsdirektivet 2011/24, 

som möjliggör gränsöverskridande hälso- och sjukvård inom EU, men också för 

arbetet den digitala inre marknaden. I förslaget till förordning, som för 

närvarande befinner sig i en s.k.” feedbackperiod”, ett slags remissförfarande, 

ingår t.ex. möjligheten att dela e-recept, e-journaler, laboratorietester och 

röntgenbilder mellan länder så att EU medborgare som rör sig över gränserna 

ska kunna få en trygg och säker vård var de än befinner sig. Finland och Estland 

var först ut 2019 med att genomföra delning av e-recept. Ett annat syfte med 

projektet ett gemensamt hälsodataområde är att bidra till forskning och 

innovation genom ökad delning av hälsodata. Dessa möjligheter till 

informationsutbyte ska utformas i enlighet med kraven på dataskydd enligt 

GDPR och cybersäkerhet.107 

 

 
105 Mål C-311/18, Data Protection Commissioner/Maximilian Schrems och Facebook Irland, dom av 

den 16 juli 2020 (Schrems II).  
106 Jfr. prop. 2017/18:105, s. 60. 
107 Kommissionen har i slutet av 2020 lämnat ett förslag till förordning om ett europeiskt 

hälsodataområde som för närvarande ligger i samrådsfasen. Feedbackperioden avslutas i juli 2021, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitala-halsodata-och-

halsotjanster-ett-europeiskt-halsodataomrade_sv, I sin färdplan konstaterar kommissionen att 

regelverket kring datadelning inom hälso- och sjukvården är splittrat och ser mycket olika ut inom 

olika medlemsländer;  Pressmeddelande från kommissionen, Bryssel 2019-02-06, Commission makes 

it easier for citizens to access health data securely across borders, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_842; Se vidare Commission 

Recommendation of 6.2.2019 on a European Electronic Health Record exchange format, C(2019) 800 

final. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitala-halsodata-och-halsotjanster-ett-europeiskt-halsodataomrade_sv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitala-halsodata-och-halsotjanster-ett-europeiskt-halsodataomrade_sv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_842
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9.4  Svensk lagstiftning om informationsutbyte mellan 

vården och omsorgen – en överblick 

9.4.1  Den rättsliga utvecklingen - från Ädelreformen till utredningen om 

sammanhållen information inom vård och omsorg 

Rätt information i rätt tid och för rätt användare108 är avgörande för att kunna 

säkerställa en god och säker vård och omsorg om enskilda, vilket ställer krav på 

tekniska och rättsliga infrastrukturer såväl som en effektiv styrning. I denna del 

ska de rättsliga förutsättningarna för informationsutbytet mellan vården och 

omsorgen analyseras, vilket styrs av regelverk om handlingsoffentlighet, 

sekretess, tystnadsplikt och dokumentationsskyldighet.  

Hur informationsutbytet mellan vården och omsorgen ska regleras och 

organiseras har varit föremål för utredningar under decennier. Under denna tid 

har stora strukturomvandlingar skett inom vården och omsorgen parat med en 

omfattande digitalisering. De demografiska utmaningarna är påtagliga med en 

ökande andel äldre människor med ibland stora vård- och omsorgsbehov.  

Ett effektivt informationsutbyte mellan vården och omsorgen är väsentligt, 

samtidigt som kraven på integritetsskydd och informationssäkerhet är höga.  

I samband med Ädelreformen i början av 1990-talet påtalades särskilt 

behovet av en förbättrad informationsöverföring. I propositionen uttalade 

departementschefen att:  

 
”Erfarenheter av senare års utvecklingsarbete visar att det ofta brister i 

informationsöverföring mellan länssjukvården och den lokala servicen och vården. Inte sällan 

har personalen olika synsätt och skilda målsättningar i sitt arbete. Dessutom brister det i 

planering av in- och utskrivningar vid sjukhus.”109 

 

Ädelreformen tycktes inte att lett till de resultat som avsetts. I propositionen 

till patientdatalagen 2007/08:126 uttalades att:  

 
”Samtidigt har det sedan reformerna infördes påtalats fortsatta brister i omhändertagandet. 

En av flera brister som framhålls rör svårigheter i informationsutbytet inom vården och 

omsorgen med anledning av att ett gott och samlat omhändertagande ofta är beroende av stöd 

och insatser från både landsting och kommuner samt privata vårdgivare…. Ett kvarstående 

problem är de sekretessgränser som finns mellan hälso- och sjukvårdsverksamheter som bedrivs 

av de inblandade aktörerna. Ett ytterligare problem är också att socialtjänstverksamhet, som 

utgör ett annat sekretessområde, inbegrips i vården och omsorgen.”110  

 

 
108 SOU 2014:23, s. 29. 
109 Prop. 1990/91:14, s. 87. 
110 Prop. 2007/08:126, s. 167. 
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I och med att patientdatalagen (2008:355), PDL, infördes 2009 togs viktiga 

steg för att bana väg för digitaliseringen av vården.111 Inte heller PDL och de 

reformer som företagits efter det att patientdatalagen trätt i kraft synes ha lett 

till den effektivitet i informationsutbytet som efterfrågas.  

En rapport från Riksrevisionen 2011 pekade på att PDL skapat 

förutsättningarna för ett en förbättrad tillgång till patientinformation, men att 

denna var svår att tillämpa i praktiken. Vårdpersonalens tillgång till patientdata 

från andra vårdgivare var fortfarande mycket begränsad. Detta hängde inte i 

första hand samman med lagstiftningens kvalitet som sådan eller de tekniska 

möjligheterna utan framför allt på grund av organisatoriska hinder:  

 
”Regeringen har som ambition att öka andelen privata aktörer inom vård och omsorg. Med 

flera aktörer blir det allt viktigare att säkerställa ett effektivt utbyte av information över 

organisationsgränserna. Det har i granskningen framkommit att val av organisation får 

konsekvenser för hanteringen av patientinformation. Granskningen visar att det i en region med 

få vårdgivare är enklare att få tillgång till patientinformation då patientdatalagen ställer hårdare 

krav vid informationsutbyte mellan olika vårdgivare än inom en vårdgivare.”112 

 

Alltsedan införandet av lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, har 

antalet vårdgivare ökat, vilket ansågs komplicera ett utbyte av relevant 

patientinformation, inte minst från integritetsskyddssynpunkt. Riksrevisionen 

konstaterade också att det fanns brister i styrningen. Att samverkan enligt PDL 

baseras på frivillighet i kombination med att ingen aktör hade det övergripande 

ansvaret, innebar enligt Riksrevisionen att organisationen som sådan inte var 

rustad för att kunna bedriva en effektiv styrning. Därutöver saknades 

möjligheter att utbyta information med den kommunala omsorgen, vilket 

framställdes som problematiskt. Riksrevisionen fann också att det saknades 

tekniska infrastrukturer.113  

Riksrevisionens rapport blev startskottet för nya utredningar på området, 

t.ex. inom ramen för Utredningen om rätt information i vård och omsorg.114 

Utredningen lämnade förslag i två betänkanden till utökade möjligheter för 

vården och omsorgen att utbyta information om enskilda som är föremål för 

insatser inom både vården och omsorgen samt beträffande möjligheten att 

behandla personuppgifter beträffande personer som saknar varaktig förmåga att 

lämna samtycke. En utgångspunkt för förslaget var att komma ifrån den 

”organisationsinriktade” lagstiftning som för närvarande gäller till förmån för en 

lagstiftning med individen i centrum utifrån ett tydligt informationsinriktat 

perspektiv, oberoende av vem som är den specifika vård- eller omsorgsgivaren. 

Vidare lyftes särskilt fram att vården och omsorgen inte är verksamheter som 

 
111 Ibid.. 
112 RiR 2011:19, Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg – samverkan utan verkan? s. 

10 och 71. 
113 Ibid., Se även SOU 2012:33. 
114 SOU 2014:23, s. 75; Prop. 2012/13:128, s. 32. 
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helt går att separera.115 Utredningen föreslår en mer omfattande reform där 

informationshanteringen ska regleras i två lagar, hälso- och sjukvårdsdatalagen, 

som skulle ersätta PDL och socialtjänstdatalagen.  

År 2019 tillsatte regeringen Utredningen om sammanhållen information inom 

vård och omsorg, som lade fram ett betänkande avseende 

informationsöverföring mellan vården och omsorgen i januari 2021.116 Denna 

utredning föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning samt sekretessbrytande 

bestämmelser. Samma utredning har även redovisat ett betänkande i maj 2021 

som ska möjliggöra för patientombud att få åtkomst till patientjournaler.117 

Reformer torde vara att vänta, men när och hur det sker återstår att se. Klart 

är emellertid att problemet rörande informationsutbytet mellan vården- och 

omsorgen alltjämt är behäftat med påtagliga brister som måste åtgärdas. 

 

9.4.2  Rättsliga förutsättningar för informationsutbyte mellan vården och 

omsorgen – en överblick 

De rättsliga förutsättningarna för informationsutbyte mellan vården och 

omsorgen styrs av ett tämligen komplext regelverk. Regleringen skiljer sig 

mellan vård och omsorg, men också beroende på om det är en offentlig eller 

privat vård- eller omsorgsgivare.  

Hälso- och sjukvård som sker hos offentliga vårdgivare lyder under hälso- och 

sjukvårdssekretess enligt 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

OSL. Privata vårdgivare har att iaktta tystnadsplikt enligt 6 kap. 12–16 §§ 

patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Tjänster för teknisk lagring och 

bearbetning som kan utgöra ett stöd för utförandet av vården och omsorgen kan 

styras av lagen (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk 

bearbetning eller lagring av uppgifter (tystnadspliktslagen) om den sker i privat 

regi. 

Socialtjänsten, som har ansvaret för omsorgen om äldre, till den del den utförs 

inom ramen för det allmänna är skyldig att iaktta socialtjänstsekretess enligt 26 

kap. OSL samt sekretess enligt 8 § lagen (2001:454) om behandling av 

personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL). Tystnadsplikt för tjänster som 

bedrivs i yrkesmässig enskild regi omfattas av tystnadsplikt enligt 15 kap. SoL  

Det föreligger också olika regelverk vad beträffar dokumentationsskyldighet 

inom hälso- och sjukvård, som primärt regleras i patientdatalagen (2008:355) 

respektive inom omsorgen, som främst regleras i SoL  

 
115 SOU 2014:23, s. 65. 
116 SOU 2021:4; Kommittédirektiv 2019:37.  
117 SOU 2021:39. 
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Strukturen på rättsområdet har utvecklats över tid och har sitt 

konstitutionella ursprung i tryckfrihetsförordningens (TF) reglering om 

handlingsoffentlighet och sekretess, som härrör från 1766 års TF.118  

Till det övergripande regelverket är också kopplat vissa straffrättsliga 

bestämmelser. Brott mot tystnadsplikten stadgas i 20 kap. 3 § brottsbalken, BrB. 

Om någon bryter författningsstadgad tystnadsplikt kan detta straffas med böter 

eller fängelse i högst ett år, såvida brottet inte är ringa. Det är också förbjudet att 

utan särskild behörighet bereda sig tillgång till IT-system, såsom ett 

journalsystem, liksom att olovligen ändra, utplåna, blockera eller föra in 

uppgifter i ett register. Sådana handlingar kan medföra ansvar för brottet 

dataintrång enligt 4 kap. 9 c § BrB och straffas i normalgraden med böter eller 

fängelse i högst två år. 

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort tidigare oanade möjligheter att 

utbyta information mellan olika vårdgivare vilket har givit upphov till 

bestämmelser om sammanhållen journalföring i PDL, där olika vårdgivare kan få 

direktåtkomst till varandras journaler, vilket allmänt sett bidrar till en mer 

sömlös vård som både stärker patientsäkerheten och höjer effektiviteten genom 

hela vårdkedjan.119  

Det är emellertid långt ifrån självklart att information ska kunna utbytas 

mellan vård- och omsorgsgivare. En begränsad möjlighet till sådant utbyte finns 

enligt lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, LUS, för att säkerställa en säker hemgång från slutenvården. Icke desto 

mindre finns inte i nuläget någon motsvarande reglering, likt patientdatalagen, 

som ger vården och omsorgen direktåtkomst till varandras handlingar. 

9.5  Offentlighet och sekretess  

Den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar och de undantag 

som är förenade med detta utgör den yttersta ramen för informationsutbytet 

mellan vården och omsorgen.  

Den s.k. handlingsoffentligheten är en grundbult i den offentliga 

verksamheten och har ett särskilt grundlagsskydd i 2 kap. TF som lyder: ” Till 

främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt 

konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar.”  

Detta stadgande spelar en viktig roll för vården och omsorgen som för 

samhället i stort t.ex. för att allmänheten ska kunna ha insyn och kontroll över 

hur dessa verksamheter styrs, sköts och hur skattemedel hanteras, vilket 

 
118 Prop. 2008/09:150, s. 272. 
119 Nymark, Manólis, Patientdatalagen – en kommentar, Patientdatalagen – en inledning, JUNO, 

senaste uppdatering 2020-02-01.  
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exempelvis kan bidra till ökat förtroende för det allmänna och nödvändiga 

reformer.120  

Begreppet ”allmän handling” är centralt inom den offentligt bedrivna vården 

och omsorgen. Det är avgörande vid bedömningen om när en offentlig 

verksamhet inom vården och omsorgen är skyldig att lämna ut sådana 

handlingar eller om sekretess råder. Denna reglering styr därför i vilken 

utsträckning som ett informationsutbyte mellan vården och omsorgen kan ske.  

 

9.5.1  Allmän handling  

Vad som utgör en allmän handling framgår av de kriterier som stadgas i 2 kap. 

TF. Det kan t.ex. handla om en omsorgsdagbok på ett vårdboende eller ett 

styrdokument för hälso- och sjukvård inom en viss region, som kan vara 

antingen offentlig eller helt eller delvis hemlig.  

I 2 kap. 3 § förklaras vad som avses med ”handling”, vilket är ”en 

framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska 

hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Denna 

bestämmelse är teknikoberoende, vilket innebär att inte bara fysiska 

pappershandlingar omfattas utan även elektroniska handlingar, elektroniska 

register och journaler.121 Det centrala kännetecknet hos en handling är således 

dess betydelseinnehåll, inte det medium som det är fixerat på som sådant.122 Det 

kan även handla om datorläsbara uppgiftskonstellationer, s.k. potentiella 

handlingar, vilket kan vara särskilda sammanställningar av data i t.ex. ett 

register. Som en tumregel innebär det att konstellationer av ”sakligt 

sammanhängande uppgifter”, som är sökbart för myndigheten med 

rutinbetonade åtgärder, också bör vara det för den enskilde.123  

I 2 kap. 4 § TF preciseras vad som menas med att en handling är allmän. En 

handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos en myndighet, t.ex. ett offentligt drivet 

sjukhus.  

 
120 Jfr. Funke, Nils, Offentlighetsprincipen – praktik och teori, andra upp., Studentlitteratur, Lund 

2019, s. 27 f.; Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, nionde uppl., Norstedts Juridik, Polen 2015, s. 19 f; 

prop. 2008/09:150, s. 272. Till handlingsoffentligheten är kopplat det viktiga meddelarskyddet i 1 kap. 

7 § TF, som med en mer modern terminologi kan kallas ett skydd för s.k. visselblåsare. Det innebär att 

personal inom den offentliga hälso- och sjukvården kan rapportera om missförhållanden som kan 

föreligga utan att riskera att utsättas för efterforskningar och repressalier av arbetsgivaren inom vissa 

gränser. För offentligfinansierad enskild verksamhet gäller lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa 

verksamheter. På vård- och omsorgsområdet finns därutöver skyldigheter att anmäla missförhållanden 

i vården respektive omsorgen enligt Lex Maria (6 kap. 4 § PSL) och Lex Sara (14 kap. 2–7 §§ SoL), 

vilket möjliggör för sådan personal att rapportera om uppgifter som annars skulle omfattas av sekretess 

(10 kap. 28 § OSL). Se t.ex. Larsson, Per, Skyddet för visselblåsare i arbetslivet – en konstitutionell 

och arbetsrättslig studie, Jure, Stockholm 2015, s. 240. 
121 Magnusson Sjöberg 2021, s. 351 f.; prop. 1973:33, s. 75. 
122 Bohlin 2015, s. 37 f. 
123 Prop. 1975/76:160, s. 90.  
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Frågan infinner sig därmed om regional sjukvård och kommunalt bedriven 

omsorg omfattas av begreppet myndighet? Begreppet är vidsträckt och omfattar 

myndigheter som regeringen, domstolar, både statliga och kommunala 

förvaltningsmyndigheter samt beslutande politiska församlingar. Det innebär att 

såväl politiskt tillsatta nämnder som regional och kommunal förvaltning på 

vård- och omsorgsområdet omfattas av detta begrepp.124  

Vad som gäller beträffande myndigheter kan i viss utsträckning gälla även i 

enskilt bedrivna verksamheter, såsom vissa statliga bolag som räknas upp i en 

bilaga till OSL, t.ex. Posten AB. Enligt 2 kap. 3 § OSL jämställs även kommunala 

bolag med myndigheter enligt TF.  

När det däremot är fråga om vård och omsorg som är offentligt finansierad, 

men som bedrivs i enskild regi, gäller inte handlingsoffentligheten enligt TF.125 

Likväl finns det, som tidigare nämnts, annan reglering som kan bli tillämplig och 

som i viss mån kan ha en liknande funktion enligt t.ex. PSL och 

tystnadspliktslagen. Ett sådant exempel är patientjournaler, som en privat 

vårdgivare kan vara skyldig att lämna ut.126  

Det är emellertid inte uttryckligen reglerat i lag om privata vårdgivare som 

utför tjänster inom ramen för ett valfrihetssystem enligt avtal, är skyldiga att 

lämna ut uppgifter till huvudmannen, vilket innebär ett oklart rättsläge i det här 

avseendet. Denna fråga aktualiserades i ett JO-avgörande i april 2021, enligt 

vilket JO kritiserade en region för att utan laga grund ha försökt tvinga en privat 

vårdgivare, en psykoterapeut, att lämna ut uppgifter i strid med dennes 

tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § PSL.127 Utredningen om rätt information i vård 

och omsorg föreslog i sitt betänkande tystnadspliktsbrytande bestämmelser för 

att skapa förutsättningar för ett informationsutbyte i kvalitetsuppföljande syfte 

mellan privata vårdgivare och huvudmannen.128 Liknande förslag har lämnats av 

utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg.129     

Det kan således konstateras att TF inte är tillämplig på alla aktörer inom 

vården och inte omfattar enskilda vård- och omsorgsgivare. Det får 

 
124 Funke 2019, s. 46; Bohlin 2015, s. 51 f. 
125 HFD (dåvarande Regeringsrätten) uttalade i ett remissyttrande offentlighetens räckvidd är 

beroende av att riksdagen eller kommun inte överlämnar offentliga uppgifter till privaträttsliga subjekt. 

När fråga om ett sådant överlämnande är uppe till diskussion, måste därför konsekvenserna i 

offentlighetshänseende noga övervägas. Detta menade HFD innebar att vissa offentliga verksamheter 

av detta skäl inte borde kunna få privatiseras, se prop. 1975/76:160, s. 26 f.  
126 Enligt 8 kap. 2 § PDL är en privat vårdgivare skyldig att på begäran av patienten eller dennes 

närstående, snarast möjligt lämna ut journalhandling på stället om inte handlingen omfattas av 

tystnadsplikt enligt 6 kap. 12–13 §§ PSL. I 8 kap. 2 § PDL föreskrivs vidare att om den som är 

ansvarig för journalhandlingen, t.ex. en behandlande läkare, inte anser journalhandlingen eller någon 

del av den bör lämnas ut, ska denne genast med ett eget yttrande överlämna journalhandlingen till 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) Bohlin 2015, s. 55; bestämmelsen i 8 kap. 2 § PDL har sitt 

ursprung i 16 § patientjournallagen (1985:562), prop. 1984/85:562, s. 47 f. 
127 Justitieombudsmannen, beslut 2021-04-06, Dnr 3286-2019, Kritik mot Region Skåne för att ha 

begärt tillgång från en privat vårdgivare utan att ta hänsyn till vårdgivarens tystnadsplikt.  
128 SOU 2014:23, s. 317 f., s. 625 f. 
129 SOU 2021:4, s.   
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konsekvenser för hur informationsutbytet mellan vården och omsorgen kan 

företas.  

Att en handling ”förvaras” hos en myndighet enligt 2 kap. 6–8 §§ TF, innebär 

att den på något sätt är tillgänglig för myndigheten. När det gäller upptagningar 

mer specifikt innebär det att sådana är tillgängliga för myndigheten med 

tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form 

att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. För de fall någon 

önskar få ut en sammanställning av uppgifter ur en sådan upptagning för 

automatiserad behandling, kan handlingen anses ”förvarad” hos myndigheten 

endast om det är möjligt att göra sammanställningen tillgänglig med 

rutinbetonade åtgärder.130  

I 2 kap. 7 § stadgas undantag från förvaringskriteriet genom den s.k. 

begränsningsregeln. En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för 

automatiserad behandling anses inte förvarad hos myndigheten om den 

innehåller personuppgifter som myndigheten enligt lag eller förordning saknar 

befogenhet att göra tillgänglig. Detta gäller även om sammanställningen kan 

göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. Myndigheten kan således inte göra 

uppgifter tillgängliga som den själv är förhindrad att ta fram i den egna 

verksamheten. Det kan vara fråga om förbud i s.k. registerförfattningar att 

använda vissa sökbegrepp eller att ta fram sammanställningar för att samköra 

olika register, som myndigheten har att iaktta.131 

Ett annat undantag från förvaringskriteriet är då en myndighet enligt 2 kap. 

10 § TF förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk bearbetning 

eller teknisk lagring för annans räkning, vilket kan vara fallet med t.ex. en 

datacentral.132 

Att en myndighets teknikanvändning på detta sätt har kopplats till 

förvaringskriteriet medför att ”ju mer avancerad en myndighets digitala miljö är, 

desto fler uppgifter kommer att anses  

tillgängliga och därmed förvarade hos myndigheten”.133  

Ett intressant mål härvidlag är HFD 2015 ref. 61, den s.k. LEFI-Online-domen, 

i vilket prövades om en automatiserad tjänst för informationsutbyte, LEFI-

Online, som användes av Försäkringskassan för att möjliggöra åtkomst till 

 
130 Magnusson Sjöberg 2021, s. 355; Furberg, Per, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Sammanställningars 

rättsliga status, Förvaltningsrättslig tidskrift 2011, s. 261-279. Det finns ingen allomfattande rätt att ta 

del av sådana ”potentiella handlingar”, utan det måste, som nämnts, vara praktiskt möjligt för 

myndigheten att göra detta med rutinbetonade åtgärder. Ett exempel på detta ger ett mål från Högsta 

förvaltningsdomstolen, HFD 2015 ref. 25, där en journalist hade begärt ut uppgifter om personnummer 

på samtliga personer som utvandrat från Sverige till Estland, Lettland och Litauen avseende en 

tidsperiod om fyra år. Någon potentiell handling ansågs inte vara för handen i detta fall, eftersom det 

skulle krävas en betydande arbetsinsats från myndighetens sida om upp till sex timmars 

programmeringsarbete. Det kunde därmed inte anses föreligga någon allmän handling i myndighetens 

förvar. 
131 SOU 2012:90, s. 68. 
132 Ibid., s. 74. 
133 Magnusson Sjöberg 2021, s. 353. 
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socialförsäkringsdatabasen för socialnämnder, innebar att uppgifterna kunde 

anses tillgängliga och därmed förvarade hos dessa.134 Detta fick konsekvenser 

för avgränsningen av begreppet ”direktåtkomst” i 114 kap. 22 § 

Socialförsäkringsbalken som säger att ”En socialnämnd får ha direktåtkomst till 

socialförsäkringsdatabasen först sedan Försäkringskassan har försäkrat sig om 

att handläggare hos socialnämnd bara kan ta del av uppgifter om personer som 

är aktuella i ärenden hos nämnden”. 

IMY hade förelagt Försäkringskassan att upphöra med det utlämnande som 

tjänsten möjliggjorde, eftersom IMY menade att Försäkringskassan härigenom 

hade givit direktåtkomst till databasen utan att ha försäkrat sig om att 

handläggare vid socialnämnderna bara kan ta del av uppgifter om personer som 

är aktuella i deras ärenden.  

Avgörande för innebörden av begreppet ”direktåtkomst” i 

socialförsäkringsbalken var således enligt HFD om upptagningen kunde anses 

förvarad hos socialnämnden i TF:s mening. HFD fann att så inte var fallet 

eftersom socialnämnderna inte på egen hand kan söka information i 

socialförsäkringsdatabasen, utan ett utlämnande förutsatte att 

Försäkringskassan reagerade på en begäran om utlämning. IMY ansågs därmed 

ha saknat fog för sitt föreläggande.  

I vissa fall förvaras handlingar hos en myndighet endast som ett led i en 

teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning enligt TF 2 kap. 13 

§, vilket kan vara fallet om t.ex. flera myndigheter samverkar kring gemensamma 

IT-system. I ett sådant fall är inte handlingarna allmänna hos myndigheten. 

Vidare överförs eventuell sekretess på den myndighet där t.ex. lagring sker 

enligt 11 kap. 10 a § OSL.  

I målet HFD 2018 ref. 48, avgjordes frågan om handlingar i ett elektroniskt 

verksamhetssystem för dokumentation i ärenden rörande hemtjänst, benämnt 

Viva, som användes av vård- och äldrenämnden i Borås kommun, kunde anses 

vara allmänna. Enligt avtal skulle privata utförare, vilket i det här fallet var 

Attendo Care AB, rapportera avvikelser i verksamheten i Viva. Dessa uppgifter 

som hade analyserats och sammanställts av den privata vårdgivaren utgjorde 

därefter en del av det statistiska underlaget för nämndens kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete. Frågan var emellertid om dessa rapporter kunde anses 

förvarade hos myndigheten. HFD fann att det i det aktuella fallet inte endast var 

att betrakta som en teknisk bearbetning eller lagring eftersom kommunen 

använde rapporterna som underlag för statistik. Uppgifterna utgjorde därför 

allmänna handlingar i TF:s mening.  

Vidare anses inte säkerhetskopior, som förvaras i syfte att återskapa 

information som gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära 

händelser som brand eller översvämning, utgöra allmänna handlingar enligt 2 

 
134 Om LEFI Online systemets utformning, se eSams vägledning för utlämnande i elektronisk form, 

Elektroniskt informationsutbyte, s. 11 
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kap. 13 §, st. 2 TF.135 En handling som är en säkerhetskopia ändras inte även om 

det originalhandlingen skulle ha raderats t.ex. i strid med gällande 

gallringsföreskrifter, vilket framgår av målet HFD 2015 ref. 45. 

Att en handling ”inkommit” till myndigheten innebär att den på något sätt har 

blivit tillgänglig för myndigheten genom att den har anlänt till myndigheten eller 

kommit behörig befattningshavare till handa. Idag tar tillgänglighetsrekvisitet i 

stor utsträckning sikte på en myndighets IT-miljö och inte så mycket på enskilda 

befattningshavare.  

En handling kan inkomma till myndigheten på många olika sätt, såsom via 

post, e-post, sms, fax eller liknande, t.ex. genom att en biståndshandläggare hos 

socialtjänsten i en kommun tar emot ett inskrivningsmeddelande enligt LUS eller 

att en patient bokar en tid för läkarbesök via en mobilapplikation. Det finns inga 

krav på att ett överlämnande av en handling måste ske på myndighetens lokaler, 

så länge den anländer eller överlämnas direkt till en behörig befattningshavare 

på myndigheten enligt 2 kap. 8 § TF. Det spelar heller ingen roll om handlingen 

diarieförts eller inte.136    

När det gäller upptagningar som endast kan uppfattas med tekniska 

hjälpmedel anses sådana ha inkommit till myndigheten när någon annan har 

gjort den tillgänglig för myndigheten. På så vis har man åstadkommit en 

samordning mellan begreppen ”förvarad” respektive ”inkommen” till 

myndighet.137 Det innebär att så snart en myndighet har beretts tillgång till ett 

datasystem, vare sig det sker genom en annan myndighet eller ett privat företag, 

anses handlingarna inkomna till myndigheten. En liknande situation kan 

förekomma om flera myndigheter har tillgång till samma diarium eller 

journalsystem. Om en myndighet gör en ny inmatning i t.ex. en journal, kan inte 

detta betraktas som en inkommen handling hos den myndigheten. Hos de andra 

myndigheterna för vilka de nya uppgifterna görs tillgängliga anses emellertid 

handlingen som inkommen. Detsamma torde gälla i de fall ett gemensamt 

datasystem används för intern kommunikation mellan befattningshavare på 

olika myndigheter.138  

En handling som är upprättad av en myndighet kan vara en handling som 

expedierats och därigenom tillställts utomstående eller som hör till ett visst 

ärende, t.ex. ett inskrivningsmeddelande enligt LUS. Det kan också vara fråga om 

en handling som varken expedierats eller hör till ett visst ärende, vilket t.ex. kan 

vara en rapport som saknar ärendeanknytning. Av betydelse i vård och 

omsorgssammanhang är vidare hur det förhåller sig med journaler, 

omsorgsdagböcker och register som förs löpande. Det framgår uttryckligen av 2 

kap. 10 § TF st. 2 p. 1 att diarier, journaler samt sådana register eller andra 

 
135 Prop. 2009/10:58. 
136 Magnusson Sjöberg 2021, s. 353; Rönnberg 2020, s. 191; Bohlin 2015, s. 61. 
137 Bohlin 2015, s. 62. 
138 Bohlin 2015, s. 62 f.  



 

79 

förteckningar som fortlöpande anses ha upprättats när de har färdigställts för 

anteckning eller införing. Sådana handlingar blir därför allmänna på ett mycket 

tidigt stadium.139 Någon särskild teknikanpassning av regleringen av 

”upprättade” allmänna handlingar har inte gjorts.140  

9.5.2  Sekretessens funktion 

Det säger sig självt att alla allmänna handlingar inte kan vara offentliga eftersom 

det finns andra både allmänna och enskilda intressen som kan väga tyngre, 

vilket inte minst är fallet inom vården och omsorgen. Det finns därför 

omfattande undantag som räknas upp i 2 kap. 2 § TF:  

 
”Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till  

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organisation,  

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,  

3. myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,  

4. intresset av att förebygga eller beivra brott,  

5. det allmännas ekonomiska intresse,  

6. skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, eller 

7. intresset av att bevara djur- eller växtart.” 

 

Begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar med utgångspunkt i 

dessa undantag ska enligt 2 kap. 2 § TF ”anges noga i en bestämmelse i en 

särskild lag eller, om det anses lämpligare i ett visst fall, i en annan lag som den 

särskilda lagen hänvisar till.” Regeringen har också efter bemyndigande av 

riksdagen möjlighet att meddela närmare föreskrifter om en sådan 

bestämmelses tillämplighet.  

Begränsningarna innehåller många olika intresseavvägningar, som kan vara 

både känsliga och svårtillämpade, vilket i sin tur innebär ett ”besvärligt 

lagstiftningstekniskt problem”.141 

Det konstitutionella stödet för sekretess inom såväl vården som omsorgen 

finns i 2 kap. 2 § p. 6 TF om skyddet för enskildas personliga förhållanden, vilket 

omfattar uppgifter om enskildas hälsa och omvårdnadsbehov.142 

I TF anges emellertid inga regler om sekretess mellan myndigheter, vilket inte 

heller har varit avsikten. Det hindrar därför inte särreglering i detta avseende, 

utan ett informationsutbyte mellan t.ex. vården och omsorgen är därför möjligt 

att reglera från en konstitutionell synvinkel.143  

Sekretessbestämmelserna regleras i vanlig lag, i OSL, som innehåller viktiga 

gränssättare för informationsutbytet mellan vården och omsorgen. Lagen 

 
139 Bohlin 2015, s. 83 f. 
140 Magnusson Sjöberg 2021, s. 353. 
141 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt, Handlingsoffentlighet och sekretess, trettonde uppl., 

Studentlitteratur, Lund 2019, s. 11. 
142 Prop. 1975/76:160, s. 21. 
143 Prop. 1948:230, s. 122 f. Se även Strömberg och Lundell 2019, s. 38.  
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reglerar både handlingssekretess och tystnadsplikt i det allmännas verksamhet 

både från allmänna utgångspunkter och områdesspecifikt, t.ex. hälso- och 

sjukvårdssekretess samt socialtjänstsekretess. Den innehåller således 

begränsningar i såväl yttrandefriheten enligt RF som rätten att ta del av 

allmänna handlingar och meddelarfriheten enligt TF och YGL.  

Utgångspunkten är att förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt OSL är 

förbjuden om inte annat föreskrivs. Röjande får vare sig ske muntligen, genom 

utlämnande av allmän handling eller på annat sätt enligt 3 kap. 1 § OSL.  Om det 

kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en 

bestämmelse, kan myndigheten göra en s.k. sekretessmarkering (5 kap. 5 § OSL), 

vilket tidigare kallades hemligstämpling.144 Sekretessmarkeringen ska tjäna som 

en varningssignal för den tjänsteperson inom myndigheten som ska pröva om en 

handling, t.ex. en patientjournal, kan lämnas ut.145  

Vad som är av avgörande betydelse för informationsutbytet mellan vården 

och omsorgen är att sekretess inte bara gäller i förhållande till enskilda, t.ex. en 

närstående eller läkare verksam i en privat verksamhet. Sekretessen gäller även 

gentemot andra myndigheter OSL och verksamhetsgrenar inom en myndighet som 

är självständiga i förhållande till varandra, vilket framgår av 8 kap. 1–2 § OSL. 

Detta ger uttryck för en tydlig markering om en restriktiv inställning till utbytet 

av känslig information mellan myndigheter från lagstiftarens sida.146 Hur 

begreppet verksamhetsgren ska tolkas får avgöras från fall till fall, vilket 

oundvikligen för med sig att viss osäkerhet kan föreligga vid tillämpningen. Det 

har emellertid inte ansetts möjligt att konkretisera detta begrepp närmare.147 

Det innebär att information inte kan utbytas med andra offentliga vård- och 

omsorgsgivare utan särskild reglering, främst genom s.k. sekretessbrytande 

bestämmelser för vilket närmare redogörs nedan.  

Det saknas emellertid bestämmelser i OSL om hur sekretessen ska gälla 

internt inom myndigheten, s.k. inre sekretess. Det finns emellertid reglering 

rörande inre sekretess inom vården enligt med 4 kap. 2 § PDL. I denna 

bestämmelse anges att den som arbetar hos en vårdgivare endast får ta del av 

dokumenterade uppgifter om en patient, om han eller hon deltar i vården av 

patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och 

sjukvården.148 Detta har även kallats för ”skvallerförbud”.149 Illustrativt för detta 

är ett JO-beslut avseende en överläkare på en psykiatrisk mottagning. Hon hade 

fått reda på, att en patient som tidigare vårdats på hennes avdelning, dock inte 

av henne själv, var yrkeschaufför, något som framstod som problematiskt med 

 
144 Bohlin 2015, s. 149. 
145 Hed 2019, s. 42 f. 
146 Prop. 1979/80:2, s. 90. 
147 Prop. 1979/80:2, s. 121. 
148 Bohlin 2015, s. 175; prop. 2007/08:126, s. 238 f. 
149 Nymark, Manólis, Patientdatalagen – en kommentar, Patientdatalagen – en inledning, JUNO, 

senaste uppdatering 2020-02-01; prop. 2007/08:126, s. 141-143. 
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hänsyn till patientens diagnos. Hon sökte då i dennes journaler och gjorde en 

anmälan till Transportstyrelsen om att patienten sannolikt var olämplig att ha 

körkort (anmälningsplikt kan föreligga). Överläkaren kritiserades för att inte ha 

iakttagit den inre sekretessen, då hon inte hade varit delaktig i patientens 

vård.150  

Personal som bryter mot den inre sekretessen kan dömas för dataintrång 

enligt 4 kap. 9 c BrB, t.ex. om en anställd bereder sig tillgång till journalsystem 

för att läsa journalen för en berömd person. Det kan även utgöra dataintrång om 

detta sker i utbildningssyfte för att söka efter lämpliga formuleringar för eget 

journalskrivande, vilket framgår av det s.k. Blommanfallet i RH 2002:36.151 

Dataintrång kan även aktualisera skadeståndsansvar och sanktionsavgifter 

enligt art. 82 och 83 i GDPR. 

Frågan om inre sekretess är mycket betydelsefull för hur IT-system för 

informationsutbyte inom en myndighet kan utformas, t.ex. ett journalsystem 

som kan användas på ett sjukhus och vilka personer som ska kunna få tillgång 

till systemet. Detta är en aspekt som även måste beaktas vid utformande av ett 

system för informationsutbyte mellan vården och omsorgen, så att även ett 

sådant system endast kan medge en begränsad åtkomst till personal som deltar i 

vården och omsorgen av en viss patient. Några andra personer är inte behöriga 

annat än i undantagsfall. 

9.5.3  Sekretessens styrka 

Sekretessbestämmelserna ger uttryck för en intresseavvägning mellan skyddet 

för den enskildes personlighet och ekonomiska förhållanden i den ena vågskålen 

och rätten till allmän insyn i den andra. Graden av sekretess är avhängigt av 

sammanhanget, t.ex. vård och omsorg. Det kan också handla om 

omständigheterna i ett enskilt fall, såsom att den enskilde självmant publicerar 

uppgifter om sitt sjukdomstillstånd på en blogg eller ställer upp på ett reportage 

som avslöjar att denne har hemtjänst. Ett sådant agerande från den enskilde kan 

komma att beaktas vid en sekretessprövning. 

Det finns olika rekvisit som talar om i vilken styrka som sekretessen gör sig 

gällande i olika bestämmelser. Enligt flera bestämmelser i OSL krävs en prövning 

om den enskilde kan lida skada eller men av att en uppgift röjs, en s.k. skade- 

eller menprövning. ”Skada” tar normalt sikte på ekonomisk skada och ”men” 

används vanligen i förhållande till olika former av integritetskränkningar, såsom 

att den enskilde kan bli föremål för andras missaktning om känsliga 

personuppgifter från en patientjournal eller omsorgsdagbok röjs.152  

I vissa fall är utgångspunkten att offentlighet är huvudregeln, d.v.s. en 

presumtion för offentlighet. I sådana bestämmelser förekommer vad som kallas 

 
150 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse, Redogörelse 2019/20:JO1, s. 123 f. 
151 Prop. 2007/08:126, s. 238. 
152 Bohlin 2015, s. 178. 
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för ett rakt skaderekvisit. Det innebär att uppgiften kan röjas om det inte kan 

antas att den enskilde lider skada eller men av att så sker.  

I andra fall är presumtionen att sekretess föreligger för uppgiften, vilket 

brukar benämnas omvänt skaderekvisit. Uppgiften kan således inte röjas annat 

än om det står klart att så kan ske utan att den enskilde lider skada eller men av 

att uppgiften röjs.153 Inom såväl vården som omsorgen är sekretessen enligt 25 

kap. och 26 kap. OSL stark och regleras genom omvända skaderekvisit. En 

menprövning måste då göras innan uppgifter kan lämnas ut. 

I vissa fall föreligger ett kvalificerat skaderekvisit, som säger att sekretessen 

gäller om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider ”betydande 

men” om uppgiften röjs.154 

I mindre förekommande fall ger en sekretessbestämmelse inte något 

utrymme för en skade- eller menprövning s.k. absolut sekretess. I sådana fall 

finns det inte någon möjlighet att göra en intresseavvägning mellan behovet av 

offentlighet och behov av skydd från skada eller men. Det är endast i få fall som 

absolut sekretess föreligger, t.ex. för mottagande myndigheter vid sammanhållen 

journalföring enligt 25 kap. 2 § OSL, för vilket ska redogöras närmare nedan.155 

9.5.4  För vem gäller sekretessen?  

Det finns olika former av sekretessbestämmelser som talar om vem som måste 

iaktta sekretess. Om en bestämmelse riktar sig direkt till en viss myndighet, en 

viss verksamhetstyp eller viss ärendetyp, föreligger s.k. primär sekretess, t.ex. 

hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. OSL samt socialtjänstsekretess 

enligt 26 kap. OSL. Om en sådan uppgift lämnas vidare gäller inte sekretessen 

per automatik hos den mottagande myndigheten.156  

Det kan också finnas situationer där en myndighet är skyldig att iaktta 

sekretess på grund av en bestämmelse om överföring av sekretess, s.k. sekundär 

sekretess. Det gäller t.ex. vid direktåtkomst enligt 11 kap. 4 § OSL, där en 

myndighet hos en annan har elektronisk tillgång till en upptagning för 

automatiserad behandling och en uppgift i denna upptagning är 

sekretessreglerad, vilket kan ske på flera olika sätt inom den offentliga vården. 

Ett annat exempel gäller tillsynen av vården, t.ex. då IVO tar emot 

sekretessbelagda handlingar för granskning av ett ärende. I en sådan situation 

överförs sekretess enligt 11 kap. 1 § OSL. 

I vissa fall kan en uppgift omfattas av flera sekretessbestämmelser, vilket är 

en konsekvens av att det förekommer områdesspecifika sådana bestämmelser. 

Den konkurrenssituation som då kan uppstå måste därför hanteras. I 7 kap. 3 § 

 
153 Hed, Irja, Sekretess! Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen, nittonde uppl., Jure 

förlag, Stockholm 2019, s. 40 f.   
154 Bohlin 2015 s. 180. 
155 Ibid., s. 181. 
156 Strömberg och Lundell 2019, s. 43. 
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anges hur rättstillämparen ska förfara i sådana situationer. Om flera 

sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift hos en myndighet och en 

prövning i ett enskilt fall resulterar i att uppgiften inte är sekretessbelagd enligt 

en eller flera bestämmelser samtidigt som den är sekretessbelagd enligt en eller 

flera andra bestämmelser, ska de senare bestämmelserna ha företräde, om inget 

annat anges i OSL.157 

Förbudet att röja uppgifter riktar sig till såväl myndigheten som dess personal 

(2 kap. 1 § OSL). Med personal avses inte bara t.ex. sjukvårdspersonal på ett 

sjukhus eller ett särskilt boende, utan även andra grupper av anställda, såsom 

vaktmästare och administrativ personal som jobbar på sådana inrättningar.158 

9.5.5  Sekretessbrytande bestämmelser  

Eftersom sekretessen inte bara gäller i förhållande till enskilda, utan även mellan 

myndigheter och i vissa fall inom en myndighet mellan olika verksamhetsgrenar 

enligt 8 kap. OSL, finns behov av ”ventiler” för att möjliggöra ett 

informationsutbyte där så är motiverat. Detta gäller i situationer där intresset av 

att få tillgång till sekretessbelagd information får anses väga tyngre.  

Sekretessbrytande bestämmelser kan vara såväl allmänna enligt 10 kap. OSL i 

betydelsen att de gäller generellt för den offentliga verksamheten, som 

områdesspecifika i t.ex. 25 kap. 11 § OSL, vilken tar sikte på nödvändigt 

informationsutbyte mellan vården och omsorgen.159  

 Om sekretessen gäller skydd för enskild, kan den enskilde ge sitt samtycke till 

att uppgiften lämnas ut till en annan enskild eller till en myndighet enligt 10 kap. 

1 § OSL, vilket innebär att sekretessen bryts. Det finns vidare möjligheter för den 

enskilde att göra vissa förbehåll m.m. enligt 12 kap. OSL, för de fall den enskilde 

samtycker till att endast vissa uppgifter lämnas ut.  

Vidare finns en bestämmelse om ”nödvändigt utlämnande” i 10 kap. 2 § OSL, 

som säger att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en enskild eller 

annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten 

ska kunna fullgöra sin verksamhet. Vid en första anblick skulle denna kunna 

framstå som tillämplig på informationsutbytet mellan vården och omsorgen där 

det föreligger en skyldighet att samverka enligt HSL. Det kan också framstå som 

en rimlig tolkning att det är nödvändigt att slutenvården lämnar ut uppgifter för 

att socialtjänsten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Så är emellertid inte fallet. 

Vilket intresse som den mottagande myndigheten har av att få en viss uppgift är 

inte relevant, utan perspektivet är den utlämnande myndigheten. Bestämmelsen 

ska vidare tolkas restriktivt.160 JO har t.ex. uttalat att bestämmelsen inte är 

 
157 Prop. 2008/09:150, s. 318 f. 
158 Rönnberg 2020, s. 200.  
159 Prop. 2008/09:150, s. 323. 
160 Tansjö, Anna, Geijer, Ulrika, Lenberg, Eva, Offentlighets- och sekretesslagen, JUNO, Norstedts 

juridik, publicerad 15 maj 2020, kommentar till 10 kap. 2 § OSL; Prop. 1979/80:2, s. 465. 
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tillämplig på ett uppgiftslämnande från akutsjukvården om vuxna patienter med 

missbruksproblem till en fältgrupp inom socialtjänsten avseende fall avseende 

narkotikaöverdosering.161 Stadgandet är tillämpligt i situationer där det t.ex. kan 

vara fråga om uppgiftslämnande till polis och liknande, som kan föreligga inom 

ramen för myndighetens verksamhet.162  

I 10 kap. 27 § OSL finns vidare en s.k. generalklausul som möjliggör att ett 

informationsutbyte kan ske efter en intresseavvägning. En sekretessbelagd 

uppgift kan lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att 

uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska 

skydda.163 Enligt andra stycket är denna bestämmelse inte tillämplig vad 

beträffar hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, vilket utesluter ett 

informationsutbyte på denna grund. 

Av relevans för informationsutbytet mellan vården och omsorgen är däremot 

10 kap. 28 § OSL, som stadgar att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till 

en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Det 

innebär att om slutenvården skickar ett inskrivningsmeddelande till 

socialtjänsten eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 

regionalt finansierade öppenvården enligt LUS, är denna bestämmelse tillämplig. 

Eftersom även enskilda vård- eller omsorgsgivare som är finansierade av 

kommunen eller regionen omfattas av den krets av berörda enheter som stadgas 

enligt LUS har en särskild sekretessbrytande bestämmelse införts i 25 kap. 11 § 

p. 6, vilken hänvisar till 2 kap. LUS. På så vis är det möjligt för slutenvården att 

skicka ett inskrivningsmeddelande även till en privat utförare. Om en patient 

skulle få sin omsorg av en privatfinansierad vårdgivare finns emellertid inga 

bestämmelser som bryter sekretessen.   

 I 25 kap. om hälso- och sjukvårdssekretessen finns fler situationer som 

omfattas av den sekretessbrytande bestämmelsen i 11 §. I den första och andra 

punkten föreskrivs att det är möjligt för vårdgivare som är verksamma inom 

samma region eller kommun att utbyta information med varandra. 

Bestämmelserna är något svårtolkade. Det faktum att det finns 

sekretessbrytande bestämmelser mellan vårdgivare inom samma region och 

kommun innebär inte att det är fritt fram att utbyta information hur som helst. 

Hänsyn måste tas av respekt till patienten och dennes självbestämmande och 

integritet enligt HSL. Det kan därför föreligga svårigheter att avgöra i vilken 

utsträckning som information kan utbytas mellan olika avdelningar på ett 

sjukhus, t.ex. en ortopedavdelning och en psykiatrisk avdelning. Svaret på det är 

att det troligen inte är möjligt att utbyta någon information om de olika 

avdelningarna inte samtidigt är involverade i vården av en enskild patient.164  

 
161 JO 1989/90 s. 238. 
162 Hed 2019, s. 47; Prop. 1979/89:2, s. 122 f. 
163 Prop. 1979/89:2, s. 91. 
164 Rönnberg 2020, s. 200; Prop. 2007/08:126, s. 166; JO 1986/87, s. 198 ff. 
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I punkten 3 finns en sekretessbrytande bestämmelse gentemot en annan 

vårdgivare, även en enskild sådan, som möjliggör system med sammanhållen 

journalföring enligt 6 kap. PDL. Enligt 6. 1 § PDL får vårdgivare under vissa 

förutsättningar direktåtkomst till personuppgifter som behandlas av andra 

vårdgivare.  

Ytterligare finns en bestämmelse i 25 kap. 13 § OSL, som kan bryta 

sekretessen i icke rutinartade fall, när den enskilde inte kan samtycka till att 

uppgifter om denne lämnas ut vilken lyder:  

 
”Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att 

en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 1 § inte att en uppgift om honom eller henne som 

behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas 

från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälso- och 

sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet 

på socialtjänstens område.”  

 

I förarbetena anges att bestämmelsen ska tillämpas med urskillning och 

varsamhet. I första hand gäller att vårdpersonalen ska undersöka om den 

enskilde på något sätt kan ge uttryck för ett samtycke till en sådan 

personuppgiftsbehandling. Bestämmelsen kan bli tillämplig om en enskild t.ex. 

på grund av demens inte kan samtycka. Är det fråga om allvarlig psykisk 

störning och den enskilde motsätter sig en informationsöverföring till en annan 

vård eller omsorgsgivare, ska det alltid respekteras.165 

Motsvarande sekretessbrytande reglering finns inte rörande 

socialtjänstsekretessen i kap. 26, vilket innebär att möjligheterna att utbyta 

information från omsorgen till vården är mycket begränsade. Det finns skäl att 

anta att detta kommer att ändras, om förslaget med en sammanhållen vård och 

omsorgsdokumentation införs.166 

9.5.6  Överföring av sekretess 

De integritetsskyddsintressen som kan föreligga när en handling lämnas ut, 

vilket i synnerhet gäller i system med direktåtkomst där risken för överföring av 

överskottsinformation är stor, kan avhjälpas med bestämmelser om överföring 

av sekretess.  

Enligt huvudregeln överförs emellertid inte sekretessen om en hemlig uppgift 

förs över till en myndighet eller verksamhetsgren där den aktuella 

sekretessbestämmelsen inte är tillämplig. Överföring av sekretess definieras i 3 

kap. 1 § OSL och innebär att en sekretessbestämmelse som är tillämplig på en 

uppgift hos en myndighet, ska tillämpas på uppgiften även av en myndighet som 

uppgiften lämnas till eller som har ”elektronisk tillgång” till uppgiften hos den 

förstnämnda myndigheten.  

 
165 Prop. 2007/08:126, s. 166, s. 272. 
166 SOU 2021:4. 
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Bestämmelser om överföring av sekretess finns i 11 kap. OSL. Detta kan 

aktualiseras i en rad olika situationer för att t.ex. underlätta tillsyn och revision 

eller forskningsverksamhet. Det gäller också enligt 11 kap. 4 § OSL vid 

direktåtkomst, som anger att om en myndighet hos en annan myndighet har 

elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och en 

uppgift i denna upptagning är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen 

tillämplig även hos den mottagande myndigheten. Detta gäller emellertid inte 

om uppgiften ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.167 

Även när fråga är om teknisk bearbetning och lagring hos en myndighet för en 

annan myndighets räkning, s.k. utkontraktering, sker en överföring av sekretess 

enligt 11 kap. 4 a § OSL.168  

9.6  Tystnadsplikt för privata vård- och omsorgsgivare 

m.fl.  

Bestämmelserna om tystnadsplikt i OSL omfattar endast offentliga vård- och 

omsorgsgivare.  

När det gäller privata vårdgivare omfattas de av lagstadgad tystnadsplikt 

enligt 6 kap. PSL. I 6 kap. 12 § första stycket föreskrivs att den som tillhör eller 

har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och 

sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått 

veta om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som 

obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som 

följer av lag eller förordning.  

Utgångspunkten för reglerna om tystnadsplikt i PSL är att de ska vara 

samstämmiga med OSL. Tystnadsplikten bör vara densamma för all personal 

som arbetar inom hälso- och sjukvården oavsett om den bedrivs i offentlig eller 

privat regi. Regleringen av tystnadsplikten i 6 kap. 12–16 §§ PSL har därför 

utformats med förebild i OSL, vilket bl.a. illustreras av det s.k. 

obehörighetsrekvisitet. I förarbetena framhålls att vid tolkningen av detta 

rekvisit bör det skaderekvisit som stadgas i OSL vara vägledande.169  

En sekretessbrytande bestämmelse finns i 6 kap. 15 §, som anger sex 

huvudsakliga punkter för när ett utlämnande kan ske. Det gäller t.ex. avseende 

uppgifter om någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt 

fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndigheten, 

Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket. Det kan även vara 

fråga om uppgifter som behövs för en rättsmedicinsk undersökning eller för 

lämplighetsprövning för körkort och taxiförarlegitimation. 

 
167 Prop. 2007/08:160, s. 72. 
168 Prop. 2016/17:189, s. 21. 
169 Prop. 1980/81:186, s. 26 
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Privata omsorgsgivare omfattas också av tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 § SoL. 

På samma sätt som beträffande tystnadsplikt i privat hälso- och sjukvård, är 

utgångspunkten att samma krav ska gälla inom såväl offentligt som enskilt 

bedriven omsorgsverksamhet. Denna bestämmelse är också försedd med ett 

obehörighetsrekvisit.170  

Tystnadspliktslagen innebär att privata tjänsteleverantörer, som på uppdrag 

av myndighet utför tjänster som avser teknisk lagring och bearbetning har en 

lagstadgad tystnadsplikt. Sådana tjänster kan utgöra ett viktigt stöd för 

utförandet av vården och omsorgen, såsom vid utveckling av IT-drift och IT-

baserade funktioner och som inte sällan kräver specialistkompetens.171 Lagen 

gäller således endast utkontraktering av teknisk lagring eller bearbetning och 

inga andra former av tjänster.172 Tidigare har sådana funktionärer inom den 

privata sektorn endast kunnat anlitas med stöd av avtalsreglerad tystnadsplikt, 

som är betydligt svagare och inte sker under straffansvar.173 Denna problematik 

aktualiserades i ett JO:s beslut i det ovan nämnda s.k. Conscriptorfallet, där ett 

privat bolag som tillhandahöll tjänster av läkarsekreterare hade anlitats av en 

Region för att utföra journalföring. Läkarsekreterarna hade tystnadsplikt enligt 

avtal. JO fann att detta inte var förenligt med de krav som ställs inom ramen för 

hälso- och sjukvårdssekretessen i OSL. Syftet med 

tystnadspliktsbestämmelserna är därför att uppgifter som behandlas inte ska få 

ett sämre skydd när de hanteras i enskild verksamhet.174  

Tystnadsplikten innebär att den som på grund av anställning eller på något 

annat sätt deltar i en tjänsteleverantörs verksamhet som har till uppdrag att 

tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter av en myndighet, inte obehörigen 

får röja eller utnyttja dessa uppgifter, vilket stadgas i 4 § tystnadspliktlagen. 

Detta gäller även anställda m.fl. hos underleverantörer som tjänsteleverantörer 

anlitar för att fullgöra sitt uppdrag enligt 3 §.175 Lagen är försedd med ett 

obehörighetsrekvisit på samma sätt som i PSL och SoL, vilket torde innebära att 

det skaderekvisit som stadgas i OSL bör vara vägledande vid tolkningen. 

Med myndighet avses även yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom 

vården och omsorgen som till någon del är offentligt finansierad enligt 2 § 

tystnadspliktslagen punkterna 2 och 3.176 

En fråga är vad som gäller om en myndighet, t.ex. en socialförvaltning i en 

kommun, anlitar ett utländskt bolag för att leverera t.ex. en molntjänst. 

Tystnadspliktlagens internationella räckvidd, d.v.s. om brott mot tystnadsplikten 

enligt denna lag begås utomlands, är begränsad av 2 kap. BrB. Det innebär att en 

 
170 Fahlberg och Larsson 2016, s. 208. 
171 2019/20:201, s. 5. 
172 Ibid., s. 13, s. 22. Teknisk bearbetning eller lagring har samma innebörd som i 2 kap.  9 § TF. 
173 Ibid., s. 11.  
174 Ibid., s. 9. 
175 Ibid., s. 24 f. 
176 Ibid., s. 23. 
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svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige som begår brott 

utomlands omfattas av svensk domsrätt. Åklagarmyndigheten anförde i sitt 

remissyttrande att det därför är viktigt att fortsatt reglera tystnadsplikten även i 

avtal om det kan befaras att brott mot tystnadsplikten i den nya lagen inte kan 

beivras.177 

  

9.7  Former av informationsutbyte inom vården och 

omsorgen  

Informationshanteringen inom vården och omsorgen är av avgörande betydelse 

för att målen med dessa verksamheter ska kunna uppfyllas, som är av betydelse 

för kvaliteten och säkerheten, men också för den enskildes delaktighet och 

rättssäkerhet. Det föreligger tämligen rigorösa dokumentationskrav som tar sin 

utgångspunkt i journalföring. Skyldigheten att föra patientjournal stadgas i 3 

kap. PDL och gäller alla vårdgivare och omsorgsdagböcker enligt och 11 kap. 5 § 

SoL som riktar sig till offentliga omsorgsgivare och 7 kap. 3 § SoL som rör 

dokumentationskrav inom enskilt bedriven omsorgsverksamhet. Både PDL och 

SoL är s.k. ramlagar, vilket innebär att området regleras mer i detalj på 

föreskriftsnivå av Socialstyrelsen.178 Det handlar inte bara om innehållet i 

journaler eller dagböcker, utan också om bevarande, arkivering, förstöring, 

gallring och informationssäkerhet.  

Dokumentation och informationsutbyte sker i tilltagande grad elektroniskt.179 

Patientjournaler och omsorgsdagböcker förs idag huvudsakligen digitalt. Likväl 

förekommer, som visas i denna rapport, alltjämt en tämligen omfattande 

pappershantering inom vården och omsorgen vid informationsutbyte dem 

emellan. Informationsutbytet sker då i form av översändelser via post, fax, 

telefon eller personligt överlämnande. Riskerna för dubbeldokumentation är 

påtagliga, när samma uppgifter måste föras in hos olika vård- och 

omsorgsgivare, trots att det kan vara fråga om en person som befinner sig i en 

och samma vård- och omsorgskedja. 

Ambitionen är att informationsutbytet primärt ska ske digitalt och PDL 

infördes för att skapa utökade tekniska möjligheter för ett mer effektivt 

informationsutbyte i form av direktåtkomst och sammanhållen journalföring. 

Systemet går ut på att vårdgivare under vissa förutsättningar får direktåtkomst 

till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare. Detta är av stor 

betydelse för såväl patientsäkerheten som effektiviteten från en administrativ 

 
177 Ibid., s. 20. 
178 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och 

behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. 
179 SOU 2012:90, s. 53.  



 

89 

synpunkt då dubbeldokumentation kan undvikas. Direktåtkomst och 

sammanhållen journalföring är därför tämligen utvecklat inom hälso- och 

sjukvården.180  

Någon motsvarande reglering finns emellertid inte för socialtjänsten, men ett 

förslag om att införa ett sådant system även för socialtjänsten är under 

behandling av lagstiftaren och det är sannolikt att detta genomförs inom en 

tämligen snar framtid.181  

9.7.1  Direktåtkomst och andra former av elektroniskt utlämnande  

Direktåtkomst, innebär att uppgifter blir tillgängliga och sökbara för en vård- 

eller omsorgsgivare, men utan möjlighet att föra in och ändra uppgifter. Det är 

ett betydelsefullt verktyg vid informationsutbytet inom vården och omsorgen 

och systemet med sammanhållen journalföring bygger på sådant 

tillgängliggörande. Likväl kan direktåtkomst innebära problem i 

integritetsskyddshänseende. Det finns därför anledning att diskutera 

direktåtkomst i förhållande till andra tekniska alternativ.  

Utlämnande via medium för automatiserad behandling” tar sikte på 

överlämnande av elektroniskt lagrade uppgifter via någon form av medium för 

lagring eller överföring, såsom e-post eller USB-minne. Det finns även andra 

former av elektroniskt utlämnande som kan ske via s.k. fråga-svarsfunktion. Den 

mest långtgående formen av elektroniskt utlämnande sker via direktåtkomst.182  

Att myndigheter genom elektronisk åtkomst utbyter information ur 

varandras register, databaser eller informationssamlingar är idag en naturlig del 

i informationsutbytet mellan myndigheter i den svenska förvaltningen.183 

Det finns emellertid inga legaldefinitioner av begrepp som ”direktåtkomst”, 

”elektroniskt utlämnande” eller ”utlämnande på medium för automatiserad 

behandling”, trots flertaliga försök genom åren att finna lämpliga 

begreppsmässiga definitioner i det statliga utredningsarbetet. I PDL används 

både termen elektronisk åtkomst i 4 kap. 2 § och direktåtkomst enligt 5 kap. 4 §, 

men har inte nödvändigtvis olika innebörd. Viss ledning om innebörden i dessa 

begrepp finns i rättspraxis. I LEFI-Online-domen, HFD 2015 ref. 61, som ovan 

redogjorts för, framgår att begreppet ”direktåtkomst” avgränsas av TF:s 

bestämmelser om när en upptagning kan anses förvarad hos en myndighet. Om 

den mottagande myndigheten inte på egen hand kan söka information i en t.ex. 

en databas eller ett register, utan att först skicka en begäran om utlämning utgör 

detta inte ”direktåtkomst”.  

I PDL regleras elektronisk åtkomst genom 4 kap. 2 § om tilldelning av 

behörighet för elektronisk åtkomst. Denna bestämmelse har till funktion att 

 
180 Rönnberg 2020, s. 262 f. 
181 SOU 2021:4. 
182 Ibid., s. 241. 
183 SOU 2012:90, s. 54. 
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upprätthålla den inre sekretessen i verksamheten. I bestämmelsen framgår krav 

på att behörighet endast ska tilldelas utifrån det behov som finns med principen 

om en god och säker vård som ledstjärna. Det måste finnas ledningssystem hos 

vårdgivarna, d.v.s. system för att fastställa principer för ledning av 

verksamheten,184 som innehåller med tydliga rutiner om hur behörigheterna till 

systemen ska begränsas till vad som utgör en nödvändig åtkomst. Som ett 

exempel kan en sjuksköterska på en akutmottagning, som ofta vårdar personer 

som kan vara medvetslösa eller på annat sätt tillfälligt inte kan meddela sig, 

anses ha ett större behov av åtkomst än en läkare på en hudmottagning.185 

Vidare måste vårdgivaren tillse att behörigheten för åtkomsten är individuell för 

att kunna utföra en meningsfull kontroll utifrån personliga loggar. Detta 

utesluter normalt gruppkonton.186 

Bestämmelsen i 4 kap. 2 § PDL innebär också krav på vårdgivarna att ha 

ledningssystem med tydliga rutiner för att begränsa behörigheten till systemen 

för att säkerställa en god och säker vård. Det gäller t.ex. att i princip all 

elektronisk åtkomst måste dokumenteras. Vårdgivaren är även skyldig att göra 

en behovs- och riskanalys, i vilken denne ska beakta olika slags risker som kan 

aktualiseras t.ex. i förhållande till behörighetens omfattning och vilken art av 

personuppgifter som hanteras, t.ex. beroende på vilken avdelning de härrör 

ifrån. Närmare bestämmelser om detta finns i Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-

FS 2016:40.187  

Enligt PDL ska vidare patienten ges möjlighet till direktåtkomst till dennes 

uppgifter enligt 5 kap. 5 § PDL. Patienten ska ha också möjlighet att begränsa 

elektronisk åtkomst för vårdsyfte, varvid patienten kan spärra uppgifter för 

andra vårdgivare. Spärren kan enligt 4 kap. 5 § PDL hävas om patienten ändrat 

uppfattning (efter samtycke) eller om det föreligger en krissituation.188 

Direktåtkomst reser vissa frågor i ett sekretessperspektiv. I både vården och 

omsorgens verksamhet råder krav på stark sekretess. Presumtionen är att dessa 

uppgifter är hemliga. De kan därför inte lämnas ut utan en föregående 

menprövning, vilket inte är möjligt i ett system med direktåtkomst. Det innebär 

att sekretessbrytande bestämmelser måste införas i lag för att direktåtkomst ska 

kunna ske i dessa verksamheter. Stödet för detta finns som nämnts i 10 kap. 28 § 

OSL vad gäller offentliga vårdgivare och i 25 kap. 11 § p. 3 för enskilda 

vårdgivare. 

System med direktåtkomst innebär som nämnts att uppgifterna anses 

förvarade hos de anslutna myndigheterna och därmed är att betrakta som 

 
184 SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
185 Nymark, Manólis, Patientdatalagen – en kommentar, Patientdatalagen –kap. 4, JUNO, senaste 

uppdatering 2020-03-09; prop. 2007/08:126, s. 148 f. 
186 Nymark, kap. 4, 2020-03-09; prop. 2007/08:126, s. 149 f. 
187 Prop. 2007/08:126, s. 149 f. 
188 Ibid., s. 150 ff.  
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allmänna handlingar hos desamma.189 Det är därför av betydelse att sekretessen 

kan bibehålla sin styrka hos samtliga myndigheter som är anslutna till ett sådant 

system. Inom vården är detta normalt inte ett problem då samtliga vårdgivare 

har att iaktta stark sekretess och även utförare av vissa privata 

tjänsteleverantörer för teknisk bearbetning eller lagring. Icke desto mindre 

måste de ansvariga vinnlägga sig om att så verkligen är fallet, vilket t.ex. kan vara 

fallet om det är fråga om en utländsk tjänsteleverantör. I JO:s beslut i det ovan 

nämnda Conscriptorfallet, klargjordes att utkontraktering av journalföring av en 

Region till ett privat bolag där utförarna endast lydde under avtalsbaserad 

tystnadsplikt, inte nådde upp till de krav som ställs inom ramen för hälso- och 

sjukvårdssekretessen i OSL.  

Om uppgifter överlämnas till andra myndigheter som inte lyder under sådan 

sekretess, kommer hälsouppgifter ändå att vara belagda med sekretess enligt 21 

kap. 1 §, men inte med samma styrka, vilket därför inte torde vara 

tillfredsställande.  

Detta kan inte heller anses förenligt med art. 9.3 i GDPR, där det krävs att 

personuppgiftsbehandling rörande uppgifter som är hänförliga till särskilda 

kategorier såsom hälsa, måste behandlas av yrkesutövare som omfattas av 

lagstadgad tystnadsplikt och därutöver vara nödvändig. Den nyligen införda 

tystnadspliktslagen innebär att sådan utkontraktering numera är möjlig då 

sådana aktörer som anlitas av regionen härigenom lyder under en lagstadgad 

tystnadsplikt.190 

 Ett annat problem som är nödvändigt att beakta är att uppgifterna som finns 

tillgängliga genom direktåtkomst finns hos flera olika myndigheter, 

organisationer eller företag, vilket i sig innebär en ökad risk i 

integritetsskyddshänseende och inte minst rörande förtroendet för dessa 

tjänster. Detta ställer särskilda krav på tilldelning av behörighet och 

informationssäkerhet. Den enskildes delaktighet genom möjligheten att 

samtycka eller spärra uppgifter, i den mån det är möjligt, får därför en särskild 

betydelse i det här avseendet.191  

Flera utredningar lyfter särskilt fram att tjänster med en fråga-svar-funktion, 

såsom det som aktualiserades i LEFI-Online-domen och som inte ansågs utgöra 

direktåtkomst i TF:s mening, emellertid i praktiken inte skiljer sig nämnvärt från 

direktåtkomst från integritetsskyddssynpunkt.192 Å andra sidan kan anföras att 

risken är mindre för överskottsinformation i ett system med fråga-svar-funktion, 

vilket skulle tala för att en sådan funktion bör användas före direktivåtkomst om 

det inte är nödvändigt.193 

 
189 Ibid., s. 125. 
190 Prop. 2019/20:201 och SOU 2018:25, s. 333, s. 338, s. 361 ff.  
191 SOU 2021:4, s. 244 ff. 
192 Ibid., s. 247; SOU 2018:25, s. 84 f. 
193 Ibid., s. 249. 
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Det är emellertid värt att betänka att den pappersbaserade hanteringen som 

sker inom vården och omsorgen idag, där viktig information antecknas på post-

it-lappar eller i pärmar som förvaras hos en vård- eller omsorgsgivare, som olika 

utförare kan ta del av osv. inte utgör en säker informationshantering från flera 

utgångspunkter. Risken för obehörig insyn, förvanskning och för att det är svårt 

att kontrollera om uppgifterna är uppdaterade är påtaglig. I den meningen 

framstår ett utlämnande genom direktåtkomst eller elektronisk fråga-svar-

funktion som nödvändigt i de flesta fall. Direktåtkomst framstår emellertid som 

det mest överlägsna alternativet när det gäller informationsutbyte inom och 

mellan vård och omsorg, i synnerhet avseende äldre och multisjuka personer, då 

uppdaterade uppgifter kan tillgängliggöras på ett mer ändamålsenligt och 

effektivt sätt, vilket kan vara nödvändigt t.ex. i dessa verksamheter. Att använda 

direktåtkomst innebär ofrånkomligen att inte oansenliga mängder 

överskottsinformation utbyts, något som behöver hanteras.194  

Det kan ofta vara svårt vid direktåtkomst att avgöra vilka uppgifter som den 

mottagande myndigheten har behov av och inte. Detta kan också variera 

beroende på vilket ärende det är fråga om. I viss mån kan sådana problem 

avhjälpas genom sökordsbegränsningar för den mottagande myndigheten, som 

t.ex. kan utesluta sökningar på personnummer. Detta är emellertid inte alltid en 

möjlig åtgärd.195 Begränsning med sökord är troligen inte en framkomlig väg på 

vård- och omsorgsområdet, då de informationssökningar som normalt är 

aktuella kan vara tämligen omfattande och svåra att avgränsa. Inte minst är det 

nödvändigt att ta höjd för akuta situationer, då det inte är möjligt att förutse 

exakt vilken information som behövs.196  

Inom systemet med sammanhållen journalföring anges i stället särskilda krav 

på vilka förutsättningar som ska gälla för att åtkomst ska vara laglig, t.ex. att det 

ska föreligga en aktuell patientrelation m.m. enligt 6 kap. PDL. 

Från en juridisk utgångspunkt framstår det som lämpligt om det skulle gå att 

finna tekniska lösningar där åtkomsten till dessa känsliga personuppgifter om 

hälsa skulle kunna riktas och begränsas med större träffsäkerhet, t.ex. genom att 

skapa system som kan kombinera fråga-svar-funktioner med direktåtkomst, där 

direktåtkomst endast skulle vara möjligt för mer akuta situationer. Bruk av 

direktåtkomst skulle då kunna vara föremål för en mer rigorös kontroll, för att 

undvika att en sådan funktion missbrukas.197  

 
194 Ibid., s. 248 ff. SOU 2012:90, s. 59 ff. 
195 SOU 2018:25, s. 85. 
196 Jfr. Prop. 2007/08:126, s. 125. 
197 Jfr. SOU 2012:90, s. 87; HSLF-FS 2016:40 4 kap. 8 §. 
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9.7.2  Sammanhållen journalföring inom vården  

En vårdgivare får under vissa förutsättningar direktåtkomst till personuppgifter 

som behandlas av andra vårdgivare om vissa förutsättningar är uppfyllda enligt 

6 kap. PDL.  

Sammanhållen journalföring kan endast användas om den enskilde har 

samtyckt till detta. Om den enskilde motsätter sig detta, ska uppgifterna spärras 

och får därmed inte göras tillgängliga för andra vårdgivare, en s.k. opt-out-

modell.198 Spärren kan emellertid hävas om det föreligger fara för patientens liv 

eller om det annars skulle föreligga en allvarlig risk för dennes hälsa enligt 6 kap. 

4 § PDL (nödöppning).199   

Det finns emellertid patienter som är helt eller delvis beslutsoförmögna och 

som det mot bakgrund av kravet på en god och säker vård inte är rimligt att 

utelämna i sammanhanget, t.ex. patienter med svår demens.200 Sammanhållen 

journalföring kan i vissa sådana fall ske om patientens inställning till en sådan 

personuppgiftsbehandling har klarlagts så långt det är möjligt eller om det inte 

finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig en sådan. I detta 

avseende har kravet på en god och säker vård ansetts ha företräde för den 

inskränkning av patientens integritet som en sådan 

personuppgiftsbehandling.201  

Uppgifter som ingår i ett system med sammanhållen journalföring är belagda 

med absolut sekretess enligt 25 kap. 2 § OSL för offentliga vårdgivare, eftersom 

handlingar med ospärrade uppgifter normalt utgör allmänna handlingar hos alla 

de vårdgivare som är anslutna till ett system med sammanhållen journalföring. 

Motsvarande gäller för privata vårdgivare enligt 6 kap. 2 § st. 5 som utgör en 

kompletterande bestämmelse i sammanhanget. Ett viktigt syfte med denna 

bestämmelse är att samtliga vårdgivare inte ska behöva pröva om en ospärrad 

uppgift i systemet kan lämnas ut, som inte är tillgänglig enligt PDL.202  

Det är inte fråga om någon helt fri åtkomst, utan personuppgiftsbehandlingen 

är begränsad till att vissa förutsättningar föreligger. För det första får 

personuppgiftsbehandling inom ramen för en sammanhållen journalföring 

endast ske om uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en 

patientrelation med. Det får betydelse vid behörighetstilldelningen, som regleras 

i 6 kap. 7 § PDL som hänvisar till 4 kap. 2 § PDL. Det är av central betydelse att 

IT-systemen byggs upp på ett sådant sätt att patientrelationen kan kontrolleras 

automatiskt. I det sammanhanget är det lämpligt att ta fram tekniska funktioner 

som kan möjliggöra att en det vid en slagning i systemet samtidigt verifieras att 

 
198 Prop. 2007/08:126, s. 196. 
199 Ibid., s. 254. 
200 Med helt eller delvis beslutsoförmögen avses inte individer som har tillfälligt nedsatt 

beslutsoförmåga, såsom vid medvetslöshet, alkohol- eller drogpåverkan, chock eller annat liknande 

tillstånd. 
201 Prop. 2013/14:202, s.  21; SOU 2014:23, s. 65. 
202 Prop. 2007/08:126, s. 270. 
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patienten är registrerad i verksamheten genom en kontroll mot vårdgivarens 

eget vårddokumentationssystem. Detta minskar risken för obehörig åtkomst. Ett 

praktiskt exempel på detta är den nationella patientöversikten (NPÖ) som har 

tagit fram en funktion benämnd ”Tillgänglig patient”, TGP. TGP-funktionen 

infördes i NPÖ för att begränsa urvalet av patienter vars uppgifter 

vårdpersonalen kan beredas sig tillgång till. Denna funktion togs fram efter ett 

beslut av IMY beträffande en vårdgivare där personalen hade haft behörighet till 

alla patienter vars uppgifter fanns tillgängliga i den sammanhållna 

journalföringen, vilket enligt IMY inte ansågs lagenligt.203  

En andra förutsättning för att vårdgivare ska kunna göra en 

personuppgiftsbehandling i ett system med sammanhållen journalföring är att 

de behövs för vården av en patient. Uppgifterna måste antas ha betydelse för att 

förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos den patient som 

vårdgivaren har en aktuell patientrelation med. Denna bedömning görs av 

vårdgivaren. En generell begränsning i det här avseende torde t.ex. vara att det 

normalt inte kan anses vara relevant för personal inom den somatiska vården att 

ta del av uppgifter hos en psykiatrisk mottagning.204 

En viktig fråga från integritetsskyddsynpunkt är vem som har 

personuppgiftsansvaret vid sammanhållen journalföring. Detta följer av GDPR 

och någon särreglering i det här avseendet är inte avsedd. Däremot får 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter 

om vem som ska ha personuppgiftsansvar för övergripande frågor om tekniska 

och organisatoriska åtgärder vid sammanhållen journalföring enligt 6 kap. 6 § 

PDL. Det har av administrativa skäl ansetts nödvändigt att säkerställa en 

övergripande styrning av informationssystemen för att styra, förvalta, utveckla, 

uppgradera eller avveckla centrala tjänster och säkerhetsfunktioner i dessa.205 I 

propositionen menade regeringen emellertid att detta bäst avgjordes av de 

involverade aktörerna genom avtal.206 Regeringen har ännu inte tillämpat denna 

bestämmelse.207 

Hur ansvaret ska fördelas har emellertid varit något oklart i praktiken. Ett 

exempel på detta är ett beslut av IMY som rörde personuppgiftsansvaret för 

NPÖ. NPÖ utvecklas och administreras av Inera AB, som är ett kommunalt bolag. 

Bolaget utgick tidigare från att det var personuppgiftsansvarigt och att de 

regioner och kommuner som anslutit sig till NPÖ var personuppgiftsbiträden. 

IMY pekade emellertid på att det i 6 kap. 6 § PDL är vårdgivarna som är 

personuppgiftsansvariga för tillgängliggörande av uppgifter via NPÖ, vilket även 

innefattar mellanlagring vid Inera AB. Denna ordning innebär emellertid 

 
203 Nymark, kap. 6, JUNO, 2020-03-09 m.h.t Datainspektionens beslut 2010-06-29, dnr 1390-2009, s. 

10 f. 
204 Nymark, kap. 6, JUNO, 2020-03-09; prop. 2007/08:126, s. 118 f. 
205 Prop. 2007/08:126, s. 133 f. 
206 Prop. 2007/08:126, s. 135 
207 Nymark, kap. 6, 2020-03-09. 
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olägenheter i praktiken och har föranlett en omfattande administration och 

hantering av personuppgiftsbiträdesavtal.  

Det kan därför argumenteras för att det föreligger ett reformbehov. 

Klargöranden avseende personuppgiftsansvaret är av betydelse både för den 

övergripande styrningen av systemen och inte minst för den enskildes 

rättssäkerhet, då den enskilde endast behöver vända sig till en och samma aktör 

för att kunna utöva sina rättigheter.208  

I frågor om bevarande och gallring av journalhandlingar som ingår i ett 

system med sammanhållen journalföring, är det endast den vårdgivare som är 

ansvarig för den enligt 6 kap. 8 § PDL. 

9.7.3  Informationsutbyte vid utskrivning från slutenvården 

Särskilda regler för informationsutbyte finns vid utskrivning från den slutna 

vården för de fall enskilde bedöms behöva insatser från socialtjänsten eller den 

kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade 

öppna vården efter utskrivning.209 Syftet med dessa är att främja en god vård 

och en socialtjänst av god kvalitet.210 

Härom stadgas i LUS, som reglerar ett särskilt förfarande vid inskrivning och 

utskrivning inom den slutna vården för att säkerställa ett effektivt 

informationsutbyte. Informationsutbytet har sin lagliga grund i 10 kap. 28 § OSL 

för offentliga vårdgivare. För att även enskilda vårdgivare ska kunna omfattas av 

informationsutbytet har det även införts en sekretessbrytande bestämmelse i 25 

kap. 11 § OSL, vilken omfattar 2 kap. LUS.211  

9.7.3.1  Inskrivningsmeddelande  

Planeringen inför utskrivningen inleds med att ett inskrivningsmeddelande 

skickas från den slutna vården till de berörda enheterna inom 24 timmar, från 

den tidpunkt då den behandlande läkaren gjort en bedömning om att patienten 

kan komma att behöva insatser från socialtjänsten eller öppenvården enligt 2 

kap. 3 § LUS.212  

Det krävs normalt att patienten ska ha samtyckt till att ett 

inskrivningsmeddelande skickas till de berörda enheterna om så är möjligt. 

Ytterligare ska patienten beredas möjlighet att vara så delaktig som möjligt i alla 

beslut som fattas. Sistnämnda kan t.ex. handla om att höra med patienten om 

vilka enheter som patienten redan har en relation till och som bör få ett 

inskrivningsmeddelande.213  

 
208 Nymark, kap. 6, 2020-03-09. 
209 Prop. 2016/17:106 s. 31 f. 
210 Ibid., s. 27. 
211 Ibid., s. 39. 
212 Ibid., s. 31 f. 
213 Ibid., s. 36 f. 
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Inskrivningsmeddelandet ska innehålla uppgifter om patientens namn, 

personnummer, folkbokföringsadress och en beräknad tidpunkt för utskrivning, 

vilket framgår av 2. kap. 2 § LUS. Dessa uppgifter, som inkluderar att den 

enskilde inte längre behöver vårdinsatser inom slutenvården, anses inte vara av 

så integritetskänslig karaktär att det bör ha företräde för intresset av att 

säkerställa en trygg och säker hemgång.214  

I förslaget till LUS diskuterades även om inskrivningsorsak skulle anges i 

inskrivningsmeddelandet. Regeringen gjorde emellertid den bedömningen att 

integritetsskyddsintresset väger tyngre än värdet av en effektiv vårdprocess. 

Vidare påpekades att inget hindrar att den slutna vården kan ange 

inskrivningsorsak i inskrivningsmeddelandet om patienten lämnar sitt samtycke 

till det.215  

Med ”berörda enheter” avses sådana i kommunen eller den 

regionfinansierade öppna vården, som förväntas tillhandahålla den vård eller 

omsorg som den enskilde bedöms behöva. Att ta reda på vilka som är berörda 

enheter är normalt inget problem, i synnerhet som patienter i slutenvården som 

omfattas av LUS ofta redan har pågående insatser från t.ex. hemtjänst och 

primärvården. Inte heller är det ofta någon stor mängd mottagare utan i 

normalfallet handlar det om två till tre enheter.216 I den meningen utgör inte ett 

sådant informationsutbyte någon väsentlig risk för patientens integritetsskydd.  

Den personuppgiftsbehandling som aktualiseras vid tillämpningen av 2 kap. 

LUS utgör typiskt sett ett avsteg från den s.k. finalitetsprincipen. Av 2 kap. 5 § 

PDL framgår emellertid att personuppgifter får behandlas för att fullgöra 

uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. 

Personuppgifter får även behandlas för andra ändamål så länge som uppgifterna 

inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket 

uppgifterna samlades in. Det faktum att ett inskrivningsmeddelande skickas till 

berörda enheter från slutenvården har bedömts innebära att slutenvården 

fullgör en lagstadgad uppgiftsskyldighet, vilket anses vara förenligt med 2 kap. 5 

§ PDL.  

Härutöver omfattas uppgifterna i ett inskrivningsmeddelande av sekretess 

enligt hälso- och sjukvårdssekretessen i 25 kap. OSL och i enskild verksamhet av 

6 kap. 12–14 §§ PSL om de lämnas till vårdgivare. Uppgifter som överförs till 

socialtjänsten omfattas av SoLPuL, som i 6 § säger att personuppgifter endast får 

behandlas om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom 

socialtjänsten ska kunna utföras samt 26 kap. OSL avseende 

socialförsäkringssekretess.   

Den intresseavvägning som ligger till grund för underrättelseskyldigheten 

enligt LUS är således att intresset av att lämna ut uppgifter väger tyngre än 

 
214 Ibid., s. 37 f. 
215 Ibid., s. 38. 
216Ibid., s. 34 f. 
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intresset av att skydda enskildas integritet. De underliggande argumenten för 

detta är följande. De personuppgifter som lämnas ut är begränsade till omfånget 

och mottagarna lyder under regler om sträng sekretess och lagstadgad 

tystnadsplikt. Informationsutbytet är vidare mycket viktigt för den enskilde för 

att möjliggöra en fortsatt god vård och omsorg efter utskrivningen. 

Inskränkningen i den personliga integriteten får därför anses rimlig.217  

För att det ska vara möjligt att skicka ett inskrivningsmeddelande till berörda 

enheter, även i situationer då det inte är möjligt för slutenvården att erhålla 

samtycke från den enskilde krävs sekretessbrytande bestämmelser. För 

offentliga vårdgivare finns en sekretessbrytande bestämmelse 10 kap. 28 § OSL, 

vilken innebär att något samtycke från patienten inte behöver inhämtas. I 

samband med att LUS infördes 2018 infördes också en sekretessbrytande 

bestämmelse i 25 kap. 11 § p. 6 OSL för enskilt bedrivna berörda enheter.218  

Viss kritik riktades mot införandet av en sekretessbrytande bestämmelse för 

enskild verksamhet av remissinstanserna, då det borde anses möjligt att 

inhämta ett samtycke i ett senare skede. Regeringen framhöll emellertid att de 

som i praktiken omfattas av lagen, ofta består av äldre, sköra personer med stora 

vård- och omsorgsbehov, inte sällan med sviktande kognitiva förmågor och 

svårigheter att lämna samtycke till informationsöverföring.219 En annan 

synpunkt på sekretessbestämmelsen, som påpekades av IMY var att frågan om 

direktåtkomst var oklar. Det framgår inte av den sekretessbrytande 

bestämmelsen i 25 kap. 11 § 6 OSL om samma förutsättningar ska gälla 

beträffande direktåtkomst som i PDL. Enligt vår mening framstår det som en 

rimlig tolkning av denna bestämmelse att den bör tolkas i ljuset av de krav som 

föreligger enligt PDL. Förutsättningarna vid direktåtkomst bör inte nämnvärt 

skilja sig på olika områden om det inte finns särskilda skäl. 

9.7.3.2  Planeringen inför utskrivningen 

När berörd enhet inom öppenvården tar emot ett inskrivningsmeddelande bör 

planeringen av de insatser som krävs inför patientens utskrivning påbörjas. En 

viktig åtgärd är att verksamhetschefen utser en fast vårdkontakt för patienten, 

vilket ska ske innan patienten skrivs ut från sjukhuset enligt 2 kap. 5 § LUS.  

 En fast vårdkontakt ska utses utifrån patientens medicinska och övriga behov 

och den kompetens som bäst kan tillgodose detta behov. Beroende på vad som 

är lämpligt i det individuella fallet kan personal från hälso- och sjukvården utses, 

såsom läkare, sjuksköterska och psykolog, men även personal som har en 

administrativ funktion för att samordna patientens vård. För patienter med vissa 

 
217 Ibid., s. 42. 
218 Ibid., s. 44 f. 
219 Ibid., s. 42 f. 
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sjukdomstillstånd, t.ex. vid kroniska sådana, kan det dock vara nödvändigt med 

en läkare som fast vårdkontakt.220    

 Den berörda enheten ska efter mottagande av ett inskrivningsmeddelande 

omedelbart påbörja planeringen inför patientens utskrivning och förbereda en 

trygg hemgång för denne, vilket stadgas i 2 kap. 6 § LUS.221  

Enligt 3 kap. SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, ska den slutna 

vården, för att säkerställa en trygg och säker hemgång påbörja en vårdplanering 

i samråd med patienten, närstående och företrädare för berörda enheter. Som 

ett led i detta planeringsarbete upprättas en vårdplan. Av denna ska det tydligt 

framgå vilka insatser efter utskrivningen från den slutna vården som behövs för 

att en vård och omsorg av god kvalitet ska kunna uppnås.   

En vårdplan ska samordnas med eventuell planering som fanns före 

inskrivningen i den slutna vården. 

Vad vårdplanen ska innehålla regleras i 3 kap. 4 § SOSFS 2005:27, vilket 

handlar om följande uppgifter:  

 
• Medicinska åtgärder och andra behandlingar  

• Aktuella läkemedelsförskrivningar,  

• Tillhandahålla eller förskrivna medicintekniska produkter, hjälpmedel eller 

förbrukningsartiklar.  

• Allmän och specifik omvårdnad. 

• Omsorg, stöd och service.  

• Rehabilitering och habilitering  

 

Det är enligt samma bestämmelse även betydelse att ytterligare följande 

uppgifter framgår av vårdplanen:  
 

• Namnet på den behandlande läkaren som ansvarar för planen.  

• Vilka åtgärder som den behandlande läkaren har bedömt som hälso- och sjukvård. 

• Namnet på den eller de läkare i primärvården och i den slutna vården som har det 

fortsatta ansvaret för vården och behandlingen av patienten.  

• Om patienten har medverkat i vårdplaneringen eller inte. 

• Om närstående har medverkat i vårdplaneringen eller inte. 

• Målsättningen med insatserna samt hur och när dessa ska följas upp.  

 

All vårdplanering ska enligt 3 kap. 6 § SOSFS 2005:27 dokumenteras i 

patientjournalen.  

9.7.3.3  Utskrivningen 

Enligt 3 kap. LUS stadgas om åtgärder vid utskrivning. När patienten väl bedöms 

klar för utskrivning av den behandlande läkaren, ska slutenvården skicka en 

 
220 Ibid., s. 50.  

221 Ibid., s. 50 ff. 
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underrättelse om detta till de berörda enheterna. I samband härmed ska den 

slutna vården i den mån de inte är förhindrade av sekretess och tystnadsplikt, 

överföra den information som är nödvändig för att ge patienten god vård och 

omsorg efter utskrivning, vilket framgår i 3 kap. 2 § LUS. Utskrivningen innebär 

att såväl det medicinska ansvaret som betalningsansvaret övergår på 

kommunen.222 

Någon sekretessbrytande bestämmelse i utskrivningsfasen finns inte. I 

lagstiftningsarbetet konstaterades att någon sådan inte ansågs nödvändig. I 

normalfallet antas patientens inställning till vård och omsorgsåtgärder vid 

utskrivning vara både känd och respekterad. I de fall då samtycke ändå inte kan 

inhämtas, är det på samma sätt väsentligt att de berörda enheterna kan planera 

för en trygg och säker hemgång. I förarbetena anges att så kan ske med stöd av 

bestämmelsen i 25 kap. 13 § OSL, som innebär att uppgifter kan lämnas ut trots 

att den enskilde inte kan samtycka om det behövs för att denne ska får 

nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd från den öppna vården, 

socialtjänsten eller en enskild vård- eller omsorgsgivare. Bestämmelsen får 

emellertid inte tillämpas rutinmässigt.223 

Om uppgifter ska lämnas ut till en enskild vårdgivare anses bestämmelserna 

om tystnadsplikt i PSL kunna tillämpas i utskrivningsskedet.  

Underrättelsen om utskrivning har i förarbetena inte bedömts utgöra en 

sådan allvarlig integritetskränkning, vilket innebär att den i normalfallet bör 

kunna lämnas ut. Intresset av att en underrättelse kan lämnas ut är således 

större, beroende på att underrättelsen är nödvändig för att kunna möjliggöra 

den vård och omsorg som den enskilde behöver efter utskrivning. Detta är även 

ett allmänt intresse. Då uppgiftsskyldigheten om underrättelse om utskrivning 

är lagfäst anses personuppgiftsbehandlingen förenlig med 

dataskyddslagstiftningen, närmare bestämt 2 kap. 5 § PDL och GDPR. Om 

berörda enheter har sammanhållen journalföring, kan det enligt förarbetena, 

innebära att det räcker med att den behandlande läkaren meddelar de berörda 

enheterna om att ny information om patienten finns i systemet.224 

Vid utskrivningen är det inte endast av betydelse att berörda enheter 

underrättas om att så ska ske, utan det anses ofta nödvändigt att de berörda 

enheterna får den information om patientens tillstånd som behövs för den 

fortsatta vården och omsorgen. I 3 kap.2 § LUS stadgas därför att om 

bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte utgör ett hinder, ska den 

slutna vården överföra den information som är nödvändig för att ge patienten 

den vård och omsorg som är nödvändig. En sådan informationsöverföring måste 

ske samma dag som patienten skrivs ut från slutenvården.  

 
222 Ibid., s. 56 f. 
223 Ibid., s. 166, s. 272. 
224 Ibid., s. 59 f. 
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I patientlagen (2014:821), PL, anges i 3 kap. 2 b § vilken information som en 

patient har rätt till vid utskrivning från slutenvården:  

 
” En patient som skrivs ut från sluten vård ska få sammanfattande information om den vård 

och behandling som getts under vårdtiden, om avsikten är att patienten ska få insatser från 

socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård eller den regionfinansierade öppna vården. Om 

information finns tillgänglig, ska patienten även få uppgifter om vem som är patientens fasta 

vårdkontakt, tidpunkt för när samordnad individuell planering avses genomföras och uppgifter 

om befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen.” 

 

I 3 kap. 6 § PL anges vidare att den information som ges ska anpassas till 

mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra 

individuella förutsättningar.  

Närmare bestämmelser om informationsöverföringen vid 

utskrivningstillfället finns i Socialstyrelsens föreskrifter med stöd i 

bemyndigandet i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för 

Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. Enligt 4 kap. 3 § i SOSFS 2005:17 i 

sin ändrade lydelse enligt Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-F 2017:23 om 

ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning 

av patienter i sluten vård, framgår vad den information som ska föras över ska 

innehålla: 

 
• Inskrivningsorsak samt hälso- och funktionstillståndet vid inskrivningen. 

• Vilka som varit ansvariga för patientens vård, behandling och rehabilitering inom den 

slutna vården. 

• Sammanfattning och utvärdering av genomförd vård, behandling, och rehabilitering samt 

eventuella komplikationer som tillhör den slutna vården.  

• Patientens aktuella hälso- och funktionstillstånd.  

• Patientens upplevda hälsotillstånd.  

• Riskbedömning utifrån patientens hälsotillstånd.  

• Patientens arbetsförmåga.  

• Närstående, förvaltare eller god man, och  

• Andra kontinuerliga läkarkontakter än de som är namngivna i vårdplanen. 

 

Patienten ska normalt delges informationen skriftligt eller vid behov i annan 

form och det inte finns några hinder för detta enligt OSL eller PSL. 

Informationsöverföringen vid utskrivningstillfället anses vara nödvändig för 

patienten fortsatta vård och omsorg. Eftersom mottagarna av denna information 

lyder under sekretess och tystnadsplikt anses regleringen därmed förenlig med 

dataskyddslagstiftningen i PDL och GDPR. Någon sekretessbrytande 

bestämmelse i det här sammanhanget har inte ansetts nödvändig.225  

Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både vården och 

omsorgen ska, efter dennes samtycke, en samordnad individuell planering 

genomföras av de representanter som ansvarar för dessa insatser enligt 4 kap. 1 

 
225 Ibid., s. 66 f. 
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§ LUS. Detta är av avgörande betydelse för att hålla samman olika verksamheter 

i denna process samt bidra till ett helhetsperspektiv när den enskilde behöver 

hjälp från olika verksamheter. På så vis minimeras den s.k. 

”stuprörsproblematik” som kan föreligga, vilket är av avgörande betydelse för de 

allra sköraste patienterna som kan ha svårt att på egen hand ta tillvara sina 

rättigheter.226  

Patientens fasta vårdkontakt är sammankallade till den samordnade 

individuella planeringen och ska enligt 4 kap. 3 § LUS skicka en kallelse till 

berörda enheter inom tre dagar efter det att underrättelsen om att patienten är 

utskrivningsklar har lämnats.  

I arbetet med den samordnade planeringen ska en samordnad individuell 

plan (SIP) upprättas utan dröjsmål under förutsättning att patienten samtycker 

till det enligt 4 kap. 2 § LUS.  

Det föreligger inga sekretessbrytande bestämmelser avseende den 

samordnade individuella planeringen enligt LUS, vilket framgår motsatsvis av 25 

kap. 11 §. Det innebär att det krävs att det föreligger ett samtycke från den 

enskilde, vilket i sin tur utgör ett problem om patienten har saknar eller har 

nedsatt förmåga att samtycka.227 Det finns alltså en risk att en sådan inte 

upprättas alls i ett fall som detta.228  

Enligt en studie av myndigheten för vård- och omsorgsanalys från 2020 

framgår enligt en patientundersökning endast 45 procent av patienterna uppgav 

att de hade en SIP. LUS synes ha haft till effekt att förekomsten av SIP har ökat 

enligt en enkät till socialchefer, MAS, primärvårdschefer och samordnare, men 

någon statistik över detta finns inte tillgänglig.229 

Frågan är emellertid om lagstiftningen är verkningsfull, då den genom kravet 

på samtycke utesluter de som egentligen kan vara i störst behov av en 

samordnad individuell planering, såsom, äldre multisjuka med nedsatt kognitiv 

förmåga. En sekretessbrytande bestämmelse framstår i det perspektivet som 

motiverad.  

 

 

 

 

  

 
226 Ibid., s. 71. 
227 Rönnberg 2020, s. 69.  
228 Vahlne Westerhäll, Patientlagstiftning 2020, s. 86.  
229 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys PM-serie, Patienters upplevelser av samordningen av 

vård och omsorg efter slutenvård – ett metodförslag för uppföljning samt resultat från en pilotstudie, 

PM 2020:2, s. 27. 
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10  System 

Regionen och staden har ett stort antal system, i arbetet med scenariot var det 

dock ett antal systems som ansågs centrala. En beskrivning av dessa systems 

finns i detta kapitel.  

 

 
Figur 2, System i scenariot , och de användande verksamheterna 

10.1  WebCare 

Officiell beskrivning  

“ WebCare är en e-tjänst för att samordna patientens utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård, så att patienten får en trygg och säker hemgång. Tjänsten 

används av sjukhus, öppenvård och kommunernas socialtjänst i Stockholms län. 

Systemet är också ett ärendehanteringssystem. Det betyder att det även 

innehåller en adresskatalog över de sjukvårdande enheter som har avtal med 

Region Stockholm och aktuella enheter i länets kommuner.”  

 

Övergripande funktionalitet  

WebCare används för överföring av information mellan region och stad i 

samband med in- och utskrivning av personer till och från slutenvård eller 

geriatrik. När en person skrivs in i slutenvård eller geriatrik skriver regionen 

bland annat in ett inskrivningsmeddelande i WebCare som innehåller 

information om personens namn, personnummer, folkbokföringsadress och 

beräknad tidpunkt för utskrivning samt vilken vårdorganisation som patienten 
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är inskriven på. Inskrivningsmeddelande ska också innehålla information om 

huruvida personen kan behöva ytterligare vård- och omsorgsinsatser efter 

utskrivning. I samband med utskrivning ska ett utskrivningsmeddelande skrivas 

med information om planerat utskrivningsdatum, medicinsk status och huruvida 

personen kan behöva ytterligare vård- och omsorgsinsatser efter utskrivning. 

Regionen kan också lägga in annan medicinsk information. Dock saknas ibland 

information om ADL-status i WebCare, vilket är viktigt för biståndshandläggare. 

Staden kan lägga in information om att patienten har hemtjänst eller bor på ett 

vård- och omsorgsboende. 

 

Övergripande information  

⁃ In- och utskrivningsinformation, inklusive inskrivnings- och 

utskrivningsmeddelande.  

⁃ Dokumentation av kommunikation mellan region och stad samt information 

om kontaktpersoner (ansvarig biståndshandläggare hos staden, vårdkontakt 

hos öppenvården)   

 

Systemansvarig  

⁃ Regionen 

 

Systemförvaltare 

⁃ Regionen förvaltar 

 

Användarroller  

⁃ Läkare, sjuksköterska, koordinator i regionens slutenvård 

⁃ Staden Biståndshandläggare 

⁃ Regionens distriktsläkare och distriktssjuksköterskor  

⁃ Sjuksköterskor på vård- och omsorgsboende har inte tillgång till WebCare. 

Inte heller privata läkarorganisationer. 

 

Reglering   

⁃ Offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen, Hälso- och 

sjukvårdslagen, lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård. Lagen om hälsodataregister. 

 

Länkar 

⁃ https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/webcare 

 

Fördelar med system 

⁃ Stadens nytta med WebCare. WebCare gör det möjligt för staden att se var 

personen är inskriven, beräknad tidpunkt för utskrivning och huruvida 

personen har behov av utökade vård- och omsorgsinsatser. När utskrivning 

närmar sig så läggs mer information in i WebCare. Denna information 

https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/webcare/#:~:text=WebCare%20%C3%A4r%20en%20e%2Dtj%C3%A4nst,Systemet%20%C3%A4r%20ocks%C3%A5%20ett%20%C3%A4rendehanteringssystem
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används av staden för att planera mottagning samt vård och omsorg av 

patient.  

⁃ Regionens nytta med WebCare. Slutenvården kan se om patienten har haft 

hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende. Primärvården kan ha 

nytta av klinisk information som lagts in. 

 

Utmaningar med system 

⁃ Central ADL-information för biståndshandläggare saknas i WebCare. WebCare 

saknar ofta ADL-status. ADL-status är viktigt för att biståndshandläggaren ska 

kunna bedöma behovet av omsorg när personen i fråga kommer hem. 

⁃ Biståndshandläggare måste kommunicera via telefon trots WebCare. Endast 50 

procent av kommunikation mellan avdelning i slutenvård och 

biståndshandläggare samt vård- och omsorgspersonal i stadens regi, sker via 

WebCare, resterande kommunikation sker företrädelsevis via telefon. I 

WebCare får staden informationen från regionen, dock ofta utifrån regionens 

perspektiv. Ur stadens perspektiv saknas ofta nödvändig information, särskilt 

ADL-status. Därför tvingas staden till många telefonkontakter för att få 

nödvändig information. 

⁃ WebCare gör att regionen måste dubbeldokumentera. WebCare är inte kopplat 

till regionens journalsystem. Därför måste personal i slutvården (eller 

geriatrik) dubbeldokumentera, det vill säga föra in information både i eget 

journalsystem (oftast TakeCare) och i WebCare 

Framtid för systemet 

⁃ Nytt system, Lifecare SP ska ersätta WebCare under 2021.  

10.2  Vodok 

Beskrivning  

Vodok är ett journalsystem avsett för kommunal hälso- och sjukvård. Systemet 

hanterar planer, utredningar och dokumentation av planerade och genomförda 

vårdaktiviteter samt beslut inom vården. 

 

Övergripande funktionalitet  

Vodok har liknande funktionalitet som andra journalsystem, det vill säga 

möjligheter att dokumentera och läsa information om patienters planerade och 

genomförda vårdaktiviteter, inklusive undersökningar, behandlingar och 

ordinationer.  

 

Övergripande information 

⁃ Vodok inehåller information om patientens funktionstillstånd, hälsotillstånd, 

vårdaktivteter, vårdplan, utredningar, åtgärder, läkarkontakter, etc   
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Systemansvarig  

⁃ Stockholms stad 

 

Systemutvecklare (källkoden, metadata)  

⁃ Tieto,  systemet baseras på Procapita från Tieto. Notera att LifeCare (som 

ersätter WebCare) är en webbversion av Procapita. 

 

Användarroller  

⁃ Stadens sjuksköterskor, stadsdelarnas Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor 

(MAS), verksamhetschef 

⁃ Arbetsterapeuter och fysioterapeuter 

 

Reglering  

⁃ GDPR, Patientdatalagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Offentlighets- och 

sekretesslagen.  Lagen om läkemedelslista. Lag om hälsodataregister. 

 

Utmaningar med system 

⁃ Omsorgens undersköterska kan inte se delar av sjuksköterskans journal i Vodok. 

Vodok kan inte begränsa så att omsorgens undersköterska bara kan se delar 

av journalen. I andra delar av Sverige finns det journalsystem där 

sjuksköterskor kan välja vilken information som ska delas med 

undersköterskor.  

⁃ Krångligt att dokumentera i Vodok. När man ska dokumentera en händelse 

(som att en person fallit) i Vodok så ska information om detta dokumenteras 

på många olika ställen i Vodok eftersom systemet använder sig av flera olika 

“skärmar”. Sjuksköterskan ska beskriva vad som hänt på ett ställe (en skärm) 

i systemet, dokumentera det som observerats kliniskt på ett annat ställe och 

dokumentera genomförda åtgärder på ett tredje ställe samt lägga in koder på 

fjärde ställe, osv.  

⁃ Svårt att hitta information som är relaterat till en viss händelse. Många olika 

skärmar gör det svårt att få ut all information relaterat till en viss händelse 

(som att en person fallit). Användaren av systemet får själv relatera 

dokumentation från olika skärmar till en viss händelse via ett visst datum. 

⁃ Svårt för personer att vara delaktiga i sin egen vård i Vodok. Om personer ska 

vara delaktiga i sin egen vård så måste dokumentationen vara sådan att det är 

lätt att förstå vad som hänt och vilka åtgärder som genomförts baserat på 

detta. Detta är inte fallet i Vodok. Det finns en utskriftsfunktion ifall personen 

själv eller en närstående vill ha ut information. Vodok skriver ut en rubrik i 

taget och sedan får personen eller anhörig relatera datum själv för att förstå 

vilken dokumentation (under olika rubriker) som har med viss händelse att 

göra.. 

⁃ Svårt att föra över information i Vodok från en stadsdel till en annan stadsdel i 

Stockholm stad. Varje stadsdel kan arbeta i en Vodok-journal, men OSL 
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hindrar överföring mellan dem utan samtycke från patient. Vodok är inte 

anpassat till sammanhållen journalföring som möjliggörs i 6 kap. PDL. 

 

Framtid för system 

⁃ Vodok var planerat att ersättas med ESSET, som bygger på standardsystemet 

Pegasystems Business Process Management Suite. ESSET:s utförarplanering 

bygger på system från Alfa eCare (tidigare Joliv AB). Utveckling av ESSET har 

dock lagts ned under 2021.  

10.3  Paraply 

Beskrivning 

Paraply-systemet används för dokumentation inom äldreomsorg,  individ- och 

familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade. Paraply används som 

benämning på den del som används av biståndshandläggare för dokumentation 

av beslut om insatser, men även för att beteckna en familj av systemmoduler 

som omfattar bland andra Paraply (beslut om insatser), ParaSoL 

(utförardokumentation), ParaInn (behörighet) och ParaDoc 

(Dokumenthantering).  

Övergripande funktionalitet  

Paraply-systemet stödjer hela processen från ansökan (som ansökan om 

bistånd), via utredning (där alla kontakter och resultat dokumenteras) och 

beslut samt till beställning (av till exempel insatser inom hemtjänst). Systemet är 

integrerat med ParaSoL, där utföraren kan ta del av de beställningar som görs i 

Paraply.  

Övergripande information 

⁃ Paraply innehåller information om stegen i processen ansökan-utredning-

beslut-beställning. 

⁃ Systemet innehåller information (journalanteckningar) om alla kontakter 

biståndshandläggaren tar i utredningssteget, och resultatet av dessa.  

⁃ Medicinsk information skrivs bara in om om det är relevant, det vill säga om 

det kan påverka hjälpbehovet/insatsen, till exempel om insulin behöver tas. 

Systemansvarig  

⁃ Stockholms stad 

Systemutveckling (den som äger källkoden, metadata, data) 

⁃ Stockholms stad 

Användarroller  

⁃ Biståndshandläggare 

⁃ Socialsekreterare 

Reglering  

SoL, LSS. 

Fördelar med system 
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⁃ Viss integration med andra system i Paraply-familj. Systemet tillhör samma 

Paraply-familj som andra system, till exempel ParaSoL. Det gör det enkelt att 

skicka meddelande mellan systemen och få dessa meddelanden, om de ska 

dokumenteras i systemet, mer eller mindre automatiskt dokumenterade på 

en förbestämd plats i systemet. 

Utmaningar för system 

⁃ Systemet omständligt att arbeta i. Systemets struktur göra att det tar tid att 

dokumentera och läsa i systemet 

⁃ Systemet är heller inte självförklarande. Det gör att det tar tid att lära sig 

använda systemet. 

Framtid för system 

⁃ Paraply-systemet var planerat att ersättas med ESSET. Utveckling av ESSET 

har dock lagts ned under 2021. Planen är nu att modernisera Paraply-

systemet och de ingående systemen i Paraply-familjen.  

10.4  ParaSoL 

Beskrivning   

ParaSoL används av äldreomsorgen, av omsorgen av personer med 

funktionsnedsättning, och av socialpsykiatrin. Systemet används av utförare, det 

vill säga de som utför vård och omsorg enligt tidigare beslut. Utförare av vård- 

och omsorg använder systemet för mottagande av beställningar och 

återrapportering tillbaka till beställaren. I systemet kan även information 

dokumenteras som är viktig för utförare att känna till. Detta handlar till exempel 

om planerade besök hos hälso- och sjukvården och beslutade insatser. Utförare 

kan även rapportera avvikelser i personers vård- och omsorg. Det görs i 

systemet i form av journalanteckningar.  

 

Övergripande funktionalitet  

⁃ Läsa information om beslutade insatser från biståndshandläggare och 

bestämda insatser i samband med planering 

⁃ Återrapportera till beställare, till exempel genomförandeplan 

⁃ Stadens utförare av omsorg använder dock systemet i praktiken mest för att 

dokumentera avvikelser (händelser som påverkat eller medfört en risk för en 

person), inte för att planera vård- och omsorg. Systemet är uppbyggt så att 

man lägger anteckningar i datumordning. Det finns också rubriker som kan 

användas för att strukturera informationen på annat sätt. 

⁃ Stadens utförare av omsorg kan också lägga in hälso- och 

sjukvårdsinformation som kan användas av undersköterskor inom stadens 

omsorg. 

 

Övergripande information 
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⁃ Omsorgsplaner (genomförandeplan). Insatser, planerade och genomförda 

sjukvårdsbesök. 

 

Systemansvarig  

⁃ Stockholms stad  

 

Systemutveckling (den som äger källkoden, metadata, data) 

⁃ Stockholms stad, egenutvecklat från 1990-tal 

 

Användarroller  

⁃ Utförare av social omsorg/äldreomsorg,  

 

Reglering  

⁃ Socialtjänstlagen. 

 

Länkar 

⁃ Om omsorgsdagboken: 

https://aldreomsorg.stockholm/anhorigstod/omsorgsdagboken/ 

Utmaningar för system 

⁃ ParaSoL är inget system med fullständig information. ParaSoL är ett system 

där omsorgen dokumenterar avvikelser från det som är planerat och inte ett 

system där samtliga planerade och genomförda omsorgsaktiviteter 

dokumenteras..  

⁃ Det går inte att dra ut statistik i ParaSoL. Det går inte att få ut aggregerad data 

ur ParaSoL, istället måste äldreomsorg och socialförvaltningen betala för 

rapporter från Tieto, som är systemleverantör. Dessa rapporter kan till 

exempel svara på frågan hur många personer som är aktuella för en viss typ 

av insats under en viss period. Problemet är att sådan statistik behövs 

löpande. Därför registrerar istället omsorgsverksamheten manuellt alla nya 

ärenden, som nya ärenden för bistånd, och dagverksamhet. Statistik som 

skulle kunnas dras ut ur ett system som ParaSoL skapas alltså manuellt vid 

sidan om ParaSoL 

⁃ Det är krångligt att dokumentera i ParaSoL. Användare måste klicka sig fram i 

flera steg för att dokumentera information.  

⁃ Svårt för närstående eller personen själv att ta del av ParaSoL-info. Närstående 

kan i ParaSoL få tillgång till en funktion som heter Omsorgsdagboken. De kan 

då läsa den sociala dokumentationen. Det är dock svårt då ParaSoL inte 

underlättar denna läsning.  

10.5  SchemOS & ParaGå 

Beskrivning   

https://aldreomsorg.stockholm/anhorigstod/omsorgsdagboken/
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SchemOS används av samordnare av hemtjänst för att planera hemtjänstens 

besök.  

 

ParaGå är ett mobilt dokumentationssystem för hemtjänsten. I systemet kan 

hemtjänstpersonal se sitt schema med inbokade besök. På plats kan användaren 

registrera vilka insatser, till exempel städning, som genomförts. Personal kan 

även i systemet se en genomförandeplan som är beslutat av en 

biståndshandläggare. 

 

Övergripande funktionalitet  

Hemtjänsten använder SchemOS som ett planeringssystem, och ParaGå som ett 

rapporteringssystem. ParaGå använder GPS-sändare som gör det möjligt att se 

var personalen finns någonstans. I ParaGå kan hemtjänstpersonal kan få upp sin 

planering i mobilen, och via QR-koder och streckkoder registrera närvaro. GPS 

bekräftar att de är på rätt plats. Systemet har även funktionalitet för att göra 

anteckningar. 

 

Övergripande information 

⁃ Genomförandeplan, Insatser, Journalanteckningar för äldreomsorg. 

 

Systemansvarig  

⁃ Stockholms stad 

 

Systemutveckling (den som äger källkoden, metadata, data) 

⁃ SchemOS och ParaGå baseras på standardsystem 

 

Användarroller  

⁃ SchemOS: Samordnare inom hemtjänsten 

⁃ ParaGå: Hemtjänstpersonal 

 

Integrationer 

⁃ Integration med ParaSoL (Genomförandeplan)  

⁃ Viss information från ParaGå kan även ses av anhöriga via Omsorgsdagboken 

 

Reglering  

⁃ Socialtjänstlagen, offentlighets- och sekretesslagen.  

 

Länkar 

⁃ https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/hemtjanst/tidsregistrering-

paraga/ 

https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/hemtjanst/tidsregistrering-paraga/
https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/hemtjanst/tidsregistrering-paraga/
https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/hemtjanst/tidsregistrering-paraga/
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10.6  Pascal 

Officiell beskrivning   

“Pascal används av all vårdpersonal främst för att skriva ut och beställa 

läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i 

påsar, så kallade dospatienter. Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och 

privata vårdgivare.”   

 

Övergripande funktionalitet  

Systemet kan användas för att se utskrivna mediciner i dos-förpackning, men 

även för att beställa medicin i dos-förpackningar. Pascal är det enda system där 

dos-förskrivningar hanteras. Pascal är ett webbaserat system.    

 

Övergripande information 

⁃ Utskriven dos-medicin, datum för förskrivningar, kalender/schema för när 

medicin ska tas, vilka utskrivna mediciner som påverkar patientens förmåga, 

till exempel balans. 

 

Systemansvarig  

⁃ Inera/SKR 

 

Systemutveckling (den som äger källkoden, metadata, data) 

⁃ Inera/SKR 

 

Användarroller  

⁃ Systemet kräver inloggning med SITHS kort. 

⁃ Personal vid vård- och omsorgsboende (information om aktuella 

ordinationer/förskrivningar).  

⁃ Läkare vid primärvård (utskrift) 

⁃ Personal vid slutenvård/sjukhus. 

 

Reglering  

Patientsäkerhetslagen, Socialtjänstens föreskrifter.  

 

Länkar 

⁃ https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/pascal 

 

 

10.7  Nationella tjänsteplattformen (NTP) 

Officiell beskrivning  

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/pascal/#:~:text=Pascal%20%C3%A4r%20det%20enda%20systemet,ut%20recept%20p%C3%A5%20dosf%C3%B6rpackade%20l%C3%A4kemedel
https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/webcare/
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“Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och 

effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. 

Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra” 

 

Övergripande funktionalitet  

Nationella tjänsteplattformen används för att integrera system genom att agera 

som en växel. Anrop till plattformen dirigeras till rätt system, genom att 

plattformen känner till alla anslutna system och vilken typ av anrop de kan ta 

emot. Plattformen är specifik för hälso- och sjukvården och stödjer idag 228 

fördefinierade anrop. Varje månad sker ca 300 miljoner anrop via plattformen. 

 

Övergripande information 

Plattformen lagrar information om system, till exempel vilka anrop de anslutna 

system kan ta emot, och vilka system som har behörighet att anropa andra 

system via plattformen. Plattformen förmedlar information, men lagrar i sig inte 

till exempel uppgifter ur patientjournal. 

 

Systemansvarig  

⁃ Inera 

 

Systemutvecklare (källkoden, metadata)  

⁃ Inera 

 

Användarroller  

⁃ Plattformen har inga slutanvändare, utan agerar mellanhand mellan system. 

 

Reglering   

⁃ Hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Länkar 

⁃ https://www.inera.se/tjanster/infrastrukturtjanster/nationella-

tjansteplattformen/ 

 

Fördelar med system 

⁃ Plattformen undviker så kallad punkt-till punkt integration. Med hjälp av 

plattformen behöver  varje anslutet system inte hålla reda på vilka andra 

system som är tillgängliga, och de specifika anrop som dessa system kan 

hantera. 

⁃ Regioner kan implementera en egen regional tjänsteplattform som bygger på 

samma principer och programkod som den nationella. Den regionala 

tjänsteplattformen kan sedan kommunicera med den nationella. 

https://www.inera.se/tjanster/infrastrukturtjanster/nationella-tjansteplattformen/
https://www.inera.se/tjanster/infrastrukturtjanster/nationella-tjansteplattformen/
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10.8  Nationell patientöversikt (NPÖ)  

Officiell beskrivning  

“Nationell patientöversikt, som ofta kallas NPÖ, är ett webbaserat verktyg för 

sammanhållen journalföring och nås antingen via journalsystemet eller via en 

länk åtkomlig till exempel på ett intranät. Med NPÖ kan behörig vårdpersonal ta 

del av information som finns i patientens journal hos andra vårdgivare i Sverige 

oavsett journalsystem. För att få åtkomst till NPÖ krävs en vårdrelation med 

patienten och patientens samtycke.” 

 

Övergripande funktionalitet  

⁃ Systemet utgör en länk mellan anslutna journalsystem. Via ett webbaserat 

användargränssnitt kan personal hos vårdgivare komma åt information som 

är lagrad i ett flertal olika anslutna journalsystem. NPÖ lagrar inte 

journalinformation, utan informationen finns i journalsystemen (för mer 

information, se länkar, nedan). Inom Region Stockholm har journalsystemen 

TakeCare och Cosmic anslutit sig, samt vissa av de av de vårdgivare som 

använder journalsystemet WebDoc.  

⁃ NPÖ körs på den Nationella tjänsteplattformen. 

 

Övergripande information 

⁃ Vilken information som kan hämtas beror på anslutningen till 

journalsystemen, men vanligt är att kunna hämta information om föreskrivna 

läkemedel, diagnoser, vårdkontakter, och provsvar. 

⁃ Det finns även möjlighet att via NPÖ avläsa funktionsstatus (ADL). 

 

Systemansvarig  

⁃ Inera 

 

Systemutvecklare (källkoden, metadata)  

⁃ Inera 

 

Användarroller  

⁃ Patient - kan själva ta del av informationen via 117.se. 

⁃ Personal hos vårdgivare - kan ta del av journalinnehåll.  

 

Reglering   

⁃ Patientdatalagen. Sammanhållen journalföring, 6 kap.  

⁃ För att  en vårdgivare ska få åtkomst till NPÖ krävs patientens samtycke. 

⁃ Systemet hanterar information enligt hälso och sjukvårdslagen. Information 

som regleras av Socialtjänstlagen hanteras inte. 

 

Länkar 

https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/webcare/
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⁃ https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/npo---nationell-

patientoversikt/ 

⁃ https://www.inera.se/globalassets/inera/media/dokument/tjanster/natione

ll-patientoversikt/nyttorna-med-nationell-patientoversikt.pdf 

 

Fördelar med system 

⁃ Systemet verkar på en nationell nivå, och är oberoende av 

journalsystemsleverantör. 

Utmaningar med system 

⁃ Alla regioner har inte anslutet sig fullt ut till NPÖ, vilket gör att informationen 

kan ha brister. Region Stockholm hade 2019 anslutit sig till 55% av de 

tjänster som NPÖ erbjuder. Stockholms stad var 2019 inte anslutren till NPÖ. 

10.9  Nationella läkemedelslistan (NLL) 

Officiell beskrivning  

“Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten 

en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel 

och andra varor. Alla system som används för att förskriva och expediera 

läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek ska vara anpassade till 

Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023.” 

 

Övergripande funktionalitet  

NLL är ett system som samlar information om förskrivning av läkemedel. I 

huvudsak verkar systemet som en länk mellan befintliga vård-system (vanligtvis 

journalsystem) och apotekssystem. När läkemedel förskrivs är tanken att detta i 

huvudsak sker i journalsystemen och inte direkt i NLL. Dock kommer NLL 

uppdateras (november 2021) för att kunna stödja förskrivning av läkemedel. 

NLL är anslutet till NPÖ. 

 

Övergripande information 

⁃ NLL lagrar information om läkemedelsförskrivning i form av: 

○ förskrivningar och information om uthämtade läkemedel 

○ ordinationsorsak, inklusive eventuella ändringar. 

 

Systemansvarig  

⁃  E-hälsomyndigheten 

 

Systemutvecklare (källkoden, metadata)  

⁃  E-hälsomyndigheten 

 

Användarroller  

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/npo---nationell-patientoversikt/
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/npo---nationell-patientoversikt/
https://www.inera.se/globalassets/inera/media/dokument/tjanster/nationell-patientoversikt/nyttorna-med-nationell-patientoversikt.pdf
https://www.inera.se/globalassets/inera/media/dokument/tjanster/nationell-patientoversikt/nyttorna-med-nationell-patientoversikt.pdf
https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/webcare/
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⁃ Patienter kan använda NLL via webbgränssnittet Läkemedelskollen.   

⁃ Hälso- och sjukvårdspersonal använder NLL via tjänsten Förskrivningskollen. 

Dock ska i huvudsak de ordinarie vårdsystemen användas när de är anslutna 

till NLL. 

⁃ Apotekspersonal har tillgång till patienternas recept via sina egna system, 

vilka är anslutna till NLL. 

 

Reglering   

⁃ Lagen om nationell läkemedelslista, trädde i kraft 1:a maj 2021, vilket var 

startdatum för NLL. 

⁃ Patienter inte välja bort att deras uppgifter registreras i NLL, dock kan 

patienter välja att spärra vissa förskrivningar så att de inte visas för alla 

vårdgivare (vårdgivaren ser att en spärr finns). 

 

Länkar 

⁃ https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-

lakemedelslistan/ 

 

Fördelar med system 

⁃ NLL utgör ett system för att få aktuell information om en persons läkemedel. 

Utmaningar med system 

⁃ NLL är nytt, och sjösattes maj 2021. Vård/journal och apotekssystem behöver 

anslutas till NLL. För system som används för förskrivning ska detta vara klart 

senast 1 maj 2023.   

 

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/
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