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Sammanfattning 

 
Hälso- och sjukvården, samt dess uppgiftsbehandling, ska bedrivas på sätt som främjar god 

vård och patientsäkerhet. Motiverat av bland annat dessa skäl är möjligheten till 

journalförstöring begränsad och en patient som önskar få sina journalanteckningar korrigerade 

på grund av att dessa exempelvis skulle innehålla oriktiga uppgifter har svårt att få dessa 

raderade. Syftet med föreliggande uppsats är att utreda huruvida denna restriktiva möjlighet till 

förstöring av journalanteckningar står i proportion till de negativa konsekvenser som potentiellt 

oriktiga uppgifter kan ha för den enskilda patienten. 

Det finns ett flertal regelverk som avser skydda den enskilde vid behandling av personuppgifter, 

däribland Europakonventionen och det EU-rättsliga dataskyddsdirektivet. Det senare har i 

svensk rätt införlivats genom personuppgiftslagen, vilken föreskriver att de uppgifter som 

behandlas ska vara riktiga samt att oriktiga eller ofullständiga uppgifter snarast ska rättas, 

blockeras eller utplånas. Rättigheterna är emellertid inte absoluta; om särregler finns i annan 

lagstiftning ska enligt personuppgiftslagen dessa gälla. För personuppgiftsbehandling inom 

hälso- och sjukvården gäller istället patientdatalagen. Enligt denna får känsliga uppgifter 

behandlas om de kan anses nödvändiga för vårdsituationen. Utöver bestämmelser avseende 

vilka uppgifter som ska behandlas innehåller lagen ett krav på vilka uppgifter som ska tillföras 

patientjournalen; däribland bakgrund till vården samt diagnos. 

Personuppgiftslagen och patientdatalagen skiljer sig avseende möjligheten till rättelse och 

utplåning av uppgifter. För att uppgifter ur en patientjournal ska raderas krävs en ansökan till 

Inspektionen för vård och omsorg, vilka kan besluta att delar av, eller journalanteckningen i sin 

helhet ska förstöras. Förfarandet är avsett att användas restriktivt och uppställer tre krav för att 

journalförstöring ska beviljas: godtagbara skäl ska anföras för ansökan, patientjournalen eller 

den del av den som ansökan avser ska uppenbarligen inte behövas för patientens vård, och det 

ska från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen. 

Vid oriktiga uppgifter har lagstiftaren istället rekommenderat rättelse. Detta är en möjlighet 

som kan utnyttjas ifall patienten kommer överens med den läkare som är ansvarig för uppgiften 

om att en  anteckning innehåller en oriktig eller ofullständig uppgift, och innebär att ett tillägg 

görs till den ordinarie journalanteckningen. I de fall patient och läkare är oense har patienten 

istället en rätt att få sin åsikt om detta noterad. Förfarandet innebär dock inte något rätt för 



 

patienten att motivera varför uppgiften är oriktig, utan innebär enbart att en anteckning görs om 

att patienten misstycker. 

Avseende rättstillämpning gäller generellt att det ska finnas en balans mellan mål och medel. 

Detta är ett uttryck för proportionalitetsprincipen, en viktig princip inom inte minst EU-rätten. 

Den är en intresseavvägningsprincip; staten ska om möjligt ska välja den minst inskränkande 

metoden för att uppnå sitt syfte och de åtgärder som görs ska inte vara orimligt stora med hänsyn 

till syftet. Det svenska rättsläget avseende journalförstöring, närmare bestämt rekvisitet att det 

ska vara uppenbart inte uppgifterna inte ska behövas för patientens vård för att de ska få 

förstöras, prövas sedan enligt en proportionalitetsbedömning bestående av tre delar: 

 

1.     Är kravet på att uppgifter i en patientjournal enbart får raderas om de uppenbarligen inte 

kan behövas för patientens vård ägnat åt att tillgodose patientsäkerhet? 

2.     Utgör det en nödvändighet för patientsäkerheten att uppgifter i en patientjournal enbart får 

raderas om de uppenbarligen inte kan behövas för patientens vård, eller finns det andra mindre 

inskränkande alternativ? 

3.     Står de fördelar som kravet på att uppgifter i en patientjournal enbart får raderas om de 

uppenbarligen inte kan behövas för patientens vård kan antas ha för patientsäkerheten i relation 

den skada som bevarandet av potentiellt oriktiga uppgifter i patientjournalen kan orsaka hos 

patienten? 

 

De slutsatser som kan dras är att den restriktiva möjligheten till förstöring av 

journalanteckningar är ägnat åt att tillgodose patientsäkerheten. Ett rekvisit avseende 

uppenbarhet är dock problematiskt ur flera avseenden. En sådan är att läkare inte sällan är oense 

om en patients diagnoser, samt att det kan finnas finansiella incitament för att ge patienter fler 

diagnoser än vad som är medicinskt motiverat. Detta faktum, kombinerat med den restriktiva 

möjligheten till journalförstöring och en svårighet för patienten att hävda att uppgifterna är 

oriktiga, kan leda till att patienten sätts i en ofördelaktig situation där hennes vård riskerar att 

bli vare sig god eller säker. En moment 22-situation riskerar uppstå; uppgifter som till sin natur 

omfattar en viss osäkerhet betraktas när de väl hamnat i patientjournalen som så säkra att 

eventuella felaktigeter måste vara uppenbara, vilket innebär att varje meningsskiljaktighet om 

rimligheten i att ta bort dem blir att betrakta som ett veto. Slutligen diskuteras möjliga lösningar 

på denna problematik.  
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DEL 1 

1 Inledning 

1.1 Ämnesbeskrivning och problemformulering 

Patientjournaler ska föras inom hälso- och sjukvården i syfte att säkerställa god kvalitet och 

hög patientsäkerhet i vården. Genom patientjournalen kan vårdpersonal ta del av tidigare lagrad 

information gällande patientens hälsotillstånd och medicinska historik, vilket underlättar för 

exempelvis jourläkare att ge fullgod vård till patienter de själva inte träffat. 

Patientjournalen fyller således en viktig funktion som informationsbärare. Istället för att vid 

varje nytt besök göra en grundlig undersökning av patientens hälsotillstånd, vilket kan vara 

tidskrävande, kan hälso- och sjukvårdspersonal fatta beslut om vidare handläggning på även 

tidigare lämnade uppgifter. Detta kan vara särskilt värdefullt i de situationer där patienten själv 

inte kan lämna uppgifter, exempelvis när patienten är medvetslös eller har förlorat talförmågan 

efter en stroke. 

Kravet på journalföring innebär att ett stort antal uppgifter av mer eller mindre känslig karaktär 

lagras om patienten vid varje kontakt med vården. Informationshanteringen inom hälso- och 

sjukvården är särreglerad genom patientdatalagen; kravet på en god och säker vård har ansetts 

motivera att patienten ges  föga utrymme att påverka sin journals innehåll.  

Men vad gäller om informationen i patientjournalen innehåller oriktiga uppgifter om patienten? 

Eller om läkaren har satt en diagnos som inte stämmer? Huvudregeln inom uppgiftsbehandling 

är att oriktiga uppgifter ska rättas, men originaltext får enligt patientdatalagen bara raderas i 

undantagsfall. Vilka avvägningar finns att göra vad gäller hur restriktiv eller tillåtande 

lagstiftningen ska vara och finns det skäl att tro att nuvarande lagstiftning är orimligt restriktiv 

(eller för tillåtande)? 

1.2 Publik 

Denna text riktar sig inte enbart till jurister utan är skriven på ett sätt så att den förhoppningsvis 

även ska vara läsbar och förståelig för personer aktiva i andra fält, framförallt hälso- och 

sjukvården; vissa element kan därför te sig något övertydliga för juridiskt skolade. En stor del 
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av uppsatsen behandlar styrning av hälso- och sjukvården och en del avsnitt är närmast 

medicinska.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka rättsläget avseende rättelse och förstörelse av 

journalanteckningar samt utreda huruvida en restriktiv möjlighet till journalförstöring står i 

proportion till de konsekvenser som potentiellt oriktiga uppgifterna som svårligen kan förstöras 

kan ha för den enskilda patienten. Detta kommer att ske mot bakgrund av hur stort behovet av 

rättelse och förstörelse kan antas vara, de rättsliga krav som uppställs i den svenska rätten 

avseende god vård och patientsäkerhet, samt rättsprincipen om proportionalitet.  

 

Följande frågor har ställts för att uppnå syftet: 

1. Vilka uppgifter får behandlas i en patientjournal? 

2. Under vilka förutsättningar kan uppgifter i en patientjournal raderas? 

3. Vad är syftet med en restriktiv möjlighet till journalförstöring? 

4. Finns det skäl att misstänka att uppgifter i patientjournaler ofta innehåller 

felaktigheter? 

5. Vilka risker finns för patienten om oriktiga uppgifter inkluderas i patientjournalen? 
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1.4 Metod 

Arbetet inleds med att rättsläget avseende möjligheten till journalförstöring analyseras. Dessa 

första kapitel, vilka syftar till att fastställa gällande rätt, har präglats av en rättsanalytisk metod. 

Anledning härvid är att underlaget för analysen inte är strikt bundet till de klassiska 

rättskällorna, vilket har ansetts ligga utanför den konventionella tolkningen av den 

rättsdogmatiska metoden.1 Avseende material har framförallt förarbeten har varit av betydelse 

för rättsanalysen; det har för uppsatsens syfte varit nödvändigt att utröna vilka avsikter som 

legat till grund för den restriktiva möjligheten till journalförstöring.  

Efter att rättsläget analyserats sätts den restriktiva möjligheten till journalförstöring i relation 

till den EU-rättsliga principen om proportionalitet. Detta tar sig uttryck i en självständig 

bedömning där syftet med den begränsade möjligheten att beviljas journalförstöring ställs i 

relation till den skada som den begränsade möjligheten kan tänkas innebära för patienten. 

Uppsatsen är tvärvetenskaplig. Utöver juridiken berör de valda frågeställningarna såväl hälso- 

och sjukvårdens styrning samt medicinska förhållanden. För att kunna undersöka sannolikheten 

att felaktiga uppgifter kan förekomma i patientjournaler finns ett visst fokus på förhållanden 

kring diagnossättning. Skälen till detta är framförallt två. Dels är uppgifter om diagnoser i sig 

viktiga; det är inte svårt att hävda att de hör till de kanske viktigaste uppgifterna i journalen då 

de ligger till grund patientens fortsatta behandling. Dessutom är de, till skillnad från de flesta 

andra  uppgifter som finns i patientjournalen, mycket lättare att undersöka på ett systematiskt 

sätt. De kodas skilt från övrig information och det finns åtskilliga studier där man exempelvis 

undersökt diagnosers tillförlitlighet vad gäller i hur hög grad som två unika bedömare kommer 

fram till samma slutsats. Dylika studier kan således ge indikationer på huruvida det är troligt 

att felaktiga uppgifter kan antas vara vanliga i en journal: om samstämmigheten ofta är låg så 

kan det hävdas vara rimligt att anta att många diagnoser, och de uppgifter som legat till grund 

för diagnoserna, som registrerats i patientjournalerna är osäkra eller direkt felaktiga. Detta 

förhållande diskuteras sedan i relation till hur tillåtande regelverket kring rättelse och förstöring 

av journaler är. Således är en del av källmaterialet rent medicinskt. Intervjuer har genomförts 

med läkare och forskare verksamma vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet för 

att bland annat säkerställa att dessa källor tolkats rätt. 

                                                      
1
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. och rev.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2015, s. 45. 
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I diskussionsavsnittet behandlas de slutsatser som kunnat dras av 

proportionalitetsbedömningen. Under detta avsnitt har uppsatsen en rättspolitisk prägel; 

reflektioner avseende såväl brister som fördelar med det nuvarande juridiska läget kompletteras 

av en diskussion hur ett bättre regelverk hade kunnat utformas. Med ”regelverk” avses i 

sammanhanget inte bara författningen; avsnittet behandlar hela ledet av beslutsfattande, från 

lagstiftarens motion till den behandlande läkarens journalanteckning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avser nationell rätt och omfattar den journalföring som regleras under patientdatalagen, 

med undantag för tandvård. Tvångsvårdslagar är undantagna. 

Flertalet frågor rörande uppgiftsskydd såsom sekretess, sökbegrepp, tystnadsplikt, ansvarighet 

för personal och dataintrång faller utanför uppsatsen och har inte behandlats. Journaluppgifters 

betydelse för forskning har enbart förklarats genomskådligt.  

Det processrättsliga förfarandet, såsom rättshjälp, rättegångskostnader och ersättningsanspråk 

har helt utelämnats. 

Journalföring gällande personer under 18 år behandlas inte. 
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Del II 

2 Skyddet för personuppgifter 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Inledning 

Vad är en personuppgift och vad innebär det att en sådan behandlas? Vad är innebär det att en 

uppgift är känslig? För att få en tillräcklig förstående för de olika regler som finns avseende 

journalföring är det hjälpsamt med en kort genomgång av terminologin.  

2.1.2 Personuppgift 

Vad som utgör personuppgifter, samt vad behandling av dessa innebär, kan illustreras med ett 

exempel. En patient har bokat besök hos sin lokala vårdcentral. Hon anmäler sin ankomst i 

receptionen där hon visar upp sin legitimation och får sitt personnummer registrerad av 

receptionisten varpå läkaren hon ska träffa noteras att hon kommit. Läkaren i fråga har aldrig 

träffat patienten, men hennes medicinska historik finns sparad i journalen sedan länge. Efter att 

patienten förklarat sin situation och undersökts får patientjournalen ny anteckning: “Patienten 

uppger att hon är stressad och trillat i samband med arbete på förskola i förrgår. Huvud ömmar 

vid palpation. Hjärnskakning.” 

Personuppgifter definieras i 3 § personuppgiftslagen som “all slags information som direkt eller 

indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. Det avgörande är således om en person 

på något sätt kan identifieras av någon annan. En patientjournal ska enligt 3 kap. 6 § 

patientdatalagen innehålla en uppgift om patientens identitet, varpå all information kommer att 

gå härleda till patienten i fråga. Patientens personnummer är en personuppgift, men också 

utsagan om att hon är stressad, att hon jobbar på förskola och att hon där har fallit på golvet.  

Patientens undersökningsresultat är således en personuppgift, samt hennes diagnos om 

hjärnskakning. Den stora mängd olika uppgifter som kan lagras i en patientjournal, från väldigt 

entydiga fakta såsom laboratoriesvar till bedömares personliga reflektioner om patientens 

tillstånd är alltså samtliga att betrakta som personuppgifter.  



6 

 

2.1.3 Känsliga personuppgifter 

Därtill finns också uppdelningen av känsliga och icke-känsliga personuppgifter. Känsliga 

personuppgifter är enligt 13 § personuppgiftslagen sådana som avslöjar etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt de 

uppgifter som rör  hälsa och sexualliv. I Europadomstolens praxis har framförallt uppgifter om 

hälsa har ansetts extra känsliga.2 Personuppgiftslagen har dock inte gjort någon åtskillnad 

mellan olika typer av hälsouppgifter, exempelvis diagnoser eller sjukdomar, utan alla 

personuppgifter som rör hälsa anses känsliga.3  

2.1.4 Behandling av personuppgifter 

Vad utgör då behandling av personuppgifter? Begreppet definieras i 3 § personuppgiftslagen 

som “Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det 

sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, 

bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom 

översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller 

samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.” Läkaren behandlade hennes 

personuppgifter, såväl genom att läsa som genom att tillföra nya uppgifter i hennes journal, men 

även receptionisten som registerade hennes personnummer i vårdsystemet. 

2.2 EU-rättsliga regler om dataskydd 

Förfarandet vid digital journalföring är, i likhet med all helt eller delvis automatiserad 

uppgiftsbehandling i Sverige, underkastat de EU-rättsliga bestämmelserna om dataskydd. Av 

särskild relevans för uppsatsen är Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 

oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter, fortsättningsvis kallat dataskyddsdirektivet. Direktiv 

syftar till att harmoniera medlemsstaternas lagstiftning inom ett visst område och fungerar på 

så vis att de är bindande avseende det resultat som ska uppnås genom direktivet.4 Formen eller 

tillvägagångssättet tillåts dock variera; det överlåts nämligen åt varje medlemsstat att besluta 

om hur direktivet ska implementeras i den nationella lagen.5 För Sveriges del implementerades 

                                                      
2 Bygrave. Lee, Data Privacy Law – An International Perspective, Oxford University Press, Oxford, 2014, 

s. 165. 

3 Behandling av känsliga personuppgifter i forskningen, Datainspektionens rapport 2003:1, s. 7. 

4 Europarättens grunder, s. 32f. 

5 Europarättens grunder, s. 32. 



7 

 

direktivet genom personuppgiftslagen. Lagen fyller på så vis funktionen att leva upp till det 

syfte som föreskrivs i dataskyddsdirektivets artikel 1, det vill säga att skydda fysiska personers 

grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till privatliv, i samband med behandlingen 

av personuppgifter. 

Eftersom behandling av personuppgifter sker i ett flertal olika situationer, och dessutom inom 

vitt skilda fält, blir personuppgiftslagen tillämplig på många verksamheter som sinsemellan 

fungerar olika. Med hänsyn till samhällets intresse av exempelvis säkerhet och hälsa kan det 

därför finnas  behov av att vissa områden, exempelvis hälso- och sjukvården, tillåts regleras på 

delvis annorlunda sätt. Så kan också göras; det är möjligt att meddela avvikande bestämmelser 

i lag eller förordning som gäller i stället för personuppgiftslagens bestämmelser under 

förutsättning att de avvikande bestämmelserna inte strider mot bestämmelserna i 

dataskyddsdirektivet.6  

Av betydelse för skyddet vid behandling av personuppgifter är emellertid inte bara 

dataskyddsdirektivet. Skyddet för de mänskliga rättigheterna har beskrivits som starkt förankrat 

inom EU.7 Rätten till privatliv förekommer i såväl artikel 8 i Europeiska konventionen den 4 

november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, fortsatt kallat Europakonventionen, som i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01), fortsatt kallat rättighetsstadgan, och har ansetts 

ha ett vitt tillämpningsområde som täcker in bland annat behandling av personuppgifter.8   

2.2.1 Behandling av känsliga personuppgifter 

Personuppgifter som hänför sig till hälsa ska betraktas som mer känsliga än andra och enbart 

behandlas i undantagsfall när vissa angivna kriterier är uppfyllda. 9 I dataskyddsdirektivets 

artikel 8 punkt 3 medges behandling av känsliga uppgifter om uppgifterna är nödvändiga med 

hänsyn till förebyggande hälso- och sjukvård, medicinska diagnoser, vård eller behandling eller 

administration av hälso- eller sjukvård, under förutsättning att dessa uppgifter behandlas av 

någon som är yrkesmässigt verksam på hälso- och sjukvårdsområdet och har tystnadsplikt.  

                                                      
6 SOU 2006:83 s. 163 

7 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4., [omarb. och uppdaterade] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2010, s. 126. 

8 Se SOU 2015:31 s. 53f. 

9 Bygrave. Lee, Data Privacy Law – An International Perspective, Oxford University Press, Oxford, 2014, 

s. 165. 
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Europakonventionens artikel 8 skyddar rätten till privatliv, men artikelns punkt 2 tillåter vissa 

inskränkningar. För att uppgifter som härrör till privatlivet, vilket innefattar uppgifter om hälsa, 

ska få behandlas av offentliga myndigheter ska inledningsvis lagstöd finnas för behandlingen. 

Uppgiftsbehandlingen ska därutöver vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn 

till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 

förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra 

personers fri- och rättigheter. 

2.3 Särreglering av personuppgiftsbehandling inom hälso- och 

sjukvården 

Personuppgiftslagen gäller dock enligt 2 § bara när avvikande bestämmelser saknas i annan lag. 

Hur personuppgifter får behandlas i patientjournaler regleras huvudsakligen genom 

patientdatalagen, en speciallagstiftning som kompletterar personuppgiftslagen. De båda 

regelverken löper dock parallellt; när inga specialbestämmelser finns i patientdatalagen blir 

personuppgiftslagens bestämmelser tillämpliga, och vice versa. 10  

2.4 Patientjournalen 

2.4.1 Krav på journalföring 

Hittills har kunnat konstaterats att personuppgifter kan innefatta en olika rad olika uppgifter, 

samt att de uppgifter som härrör till hälsa klassas som känsliga och normalt inte får behandlats. 

Patientjournalen innebär snarast ett krav på att känsliga uppgifter ska behandlas. 3 kap. 1 § 

patientdatalagen stipulerar nämligen att det för alla patienter, inom all hälso- och sjukvård i 

Sverige, ska föras patientjournaler. Kravet innefattar såväl privat som allmän vård och gäller 

för alla som innehar yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården.11 Skyldigheten att föra 

journal kan även delegeras och i vissa fall omfatta även personer inom andra yrkesgrupper, 

exempelvis kuratorer.12 

                                                      
10 Det bör för tydlighetens skull noteras att personuppgiftslagen och patientdatalagen inte har ett exakt lika stort tillämpningsområde 

avseende uppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården. Personuppgiftslagen är förvisso tillämpbar även avseende manuell 

behandling av personuppgifter, men då enbart under förutsättning att dessa ingår eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling 

för sökning eller sammanställning. Patientdatalagen är teknikneutral och gäller för såväl elektronisk som manuell behandling av 

personuppgifter. Vissa manuellt förda journalanteckningar kan således falla utanför personuppgiftslagen, men innefattas av 

patientdatalagen, även om dessa fall i modern tid torde vara få. 

11 Socialstyrelsen, Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring, Stockholm, 2010, s 65f. 

12
 Socialstyrelsen, Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring, Stockholm, 2010, s 66. 
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2.4.2 Patientjournalens syfte 

Ur 1 kap. 2 § patientdatalagen kan utläsas att informationshanteringen inom hälso- och 

sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god vårdkvalitet samt 

främjar kostnadseffektivitet. Bestämmelsen kom till genom att Socialstyrelsen, dåvarande 

tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården, önskade en portalparagraf som kunde fungera som 

en vägledning för vårdgivare.13 De personuppgifter som registrerats i samband med 

patientbesöken skulle på så vis kunna användas som en strategisk resurs för att förbättra 

verksamheten och öka patientsäkerheten.14 Patientjournalen, det vill säga den samling av 

fristående handlingar och anteckningar som upprättats eller inkommit i samband med en enskild 

patients vård, är därför avsedd att fungera som ett arbetsinstrument för att uppnå kraven på 

patientsäkerhet och god vårdkvalitet.15 

Journalföring ska således inte ses som en fristående administrativ uppgift utan som en 

integrerad del av patientarbetet.16 Det kan för såväl patient som vårdpersonal vara svårt att 

minnas alla relevanta detaljer i en omfattande sjukdomshistorik, varför möjligheten till 

uppgiftslagring kan minska risken för att viktig information om patienten går förlorad. 

Patientjournalens roll för patientsäkerhet märks inte minst vid akuta tillstånd, exempelvis 

stroke, då patienten inte själv kan lämna några uppgifter som sitt hälsotillstånd och sina tidigare 

vårdkontakter. 

2.4.3 Närmare om begreppet god vård 

Vårdkvalitet och patientsäkerhet är dock inte bara krav som gäller vid vårddokumentationen; 

de är centrala värden för vården i allmänhet. Lydelsen i 1 kap. 2 § patientdatalagen är nära på 

identisk med 28 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)17, där det stipuleras att ledning av 

hälso- och sjukvård ska vara organiserad på ett sätt som tillgodoser hög patientsäkerhet och god 

vårdkvalitet. 

Vad innebär då god vårdkvalitet och patientsäker vård? En viss ledning ges i hälso- och 

sjukvårdslagen respektive patientsäkerhetslagen (2010:659). Medan innehållet i den senare tar 

sikte på att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

                                                      
13

 Nymark, Manólis, Patientdatalagen: informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården m.m., 1. uppl., Norstedts 

juridik, Socialstyrelsen, Stockholm, 2010, s. 27. 
14

 A.a s. 27. 

15
 Fahlberg, Vad säger patientdatalagen om patientjournaler, s. 22, Johnsson, Lars-Åke, Patientens rättigheter: handbok för ombud 

och vårdpersonal, Thomson, Stockholm, 2008, s. 83. 
16

 Lars-Åke, Patientens rättigheter: handbok för ombud och vårdpersonal, Thomson, Stockholm, 2008, s. 83. 

17
 Omtryck SFS 1992:567. 
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vetenskap och beprövad erfarenhet, innefattar bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen 

också aspekter såsom respekt för patientens självbestämmande och integritet, trygghet samt 

behov av kontinuitet. Som ett mål beskrivs i 2 § att befolkningen, utöver en god hälsa, ska få 

vård på lika villkor samt att den enskilda människans värdighet ska respekteras. Kravet på en 

god vård omfattar således inte enbart faktiskt vårdkvalitet, utan också patientens självupplevda 

trygghet och säkerhet i sin behandling.  

Sammanfattningsvis kan sägas att god vård bland annat ska vara kunskapsbaserad, 

ändamålsenlig, säker, jämlik, tillgänglig, individanpassad och effektiv. För att omsätta dessa 

mål i praktiken och lättare kunna följa upp hur de efterföljs finns ett antal indikatorer som 

specificerats av Socialstyrelsen och som omfattar såväl rent medicinska mål som exempelvis 

tillgänglighet och kostnadseffektivitet.18 

2.4.4 Patientsäkerhet 

Nära förknippat med vårdkvalitet är alltså patientsäkerhet. Termen beskrivs i 1 kap. 6 § 

patientsäkerhetslagen som skydd mot vårdskada, vilket i förarbeten utvecklas till att innefatta 

”ett tillstånd i vården som har att göra med i vilken grad vården förmår förhindra att patienter 

skadas i och av vården i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att 

vården inte vidtar åtgärder när sådana är motiverade med hänsyn till patientens tillstånd”.19 En 

hög patientsäkerhet utmärks således genom en låg risk för vårdskador. 

Vad som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet framgår i likhet med kravet på god vård 

inte explicit av lag. Ett ledord är dock att undersöknings- och behandlingsmetoder ska utföras i 

enlighet med vård och beprövad erfarenhet, 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhet 

förutsätter vidare enligt hälso- och sjukvårdslagen en god kompetens och yrkesskicklighet hos 

vårdpersonalen. 

 

2.4.5 Patientjournalen som informationskälla 

En god och säker vård för den enskilda patienten är dock inte det enda syftet med 

journalföringen. Av patientdatalagen 3. kap 2 § framgår att patientjournalen även fyller en 

funktion som informationskälla för andra än patienten själv. Information som lagrats i 

patientjournaler är sekretesskyddad men kan under vissa förutsättningar granskas av andra än 

                                                      
18

 Socialstyrelsen, Nationella indikationer för God vård – Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer − Indikatorer i Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer, Stockholm: Socialstyrelsen, 2009. 
19

 Se prop. 2009/10:210 s 191. 
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vårdgivaren, även utan patientens medgivande, exempelvis till smittskyddsläkare enligt 

smittskyddslagen (2004:168) 8. kap 7 §. Dessutom tillåter sekretesslagen 25. kap 11 och 12 §§ 

att sekretesskyddad information under vissa omständigheter kan överföras till exempelvis 

socialtjänsten och myndigheter som tillser att bestämmelser som styr hälso- och sjukvård 

efterlevs, såsom Inspektionen för vård och omsorg. 

Patientjournalen är även avsedd att användas för kvalitetssäkring; data inhämtad från 

patientjournaler har i allt större utsträckning kommit användas för att skapa en helhetsbild över 

vården.20 Vidare kan information i patientjournalen fylla en funktion som bevismaterial i 

rättsliga sammanhang och användas som källmaterial i forskning, vilket kommer att diskuteras 

närmare senare under uppsatsen.  

2.5 Uppgiftsansvar 

Enligt definitionen i 3 § personuppgiftslagen är den som ensam eller tillsammans med andra 

bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter 

personuppgiftsansvarig. Ansvaret kan på så vis delas eller vara gemensamt för flera. Avseende 

journalföring tillfaller enligt 2 kap. 6 § patientdatalagen ansvet för personuppgiftsbehandling 

vårdgivaren. Begreppet vårdgivare avser normalt den juridiska eller fysiska person som 

bedriver och ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten, men ska avseende uppgiftsansvar 

tolkas som den myndighet som bedriver hälso- och sjukvården.21 

 Ansvaret för enskilda journalanteckningar åligger enligt 3 kap. 4 § patientdatalagen den som 

för journalen. Den som enligt lag är skyldig att föra journal ansvarar också för samtliga 

uppgifter som vederbörande tillför patientjournalen i samband med vård av en patient.22 Om 

det inte föreligger några synnerliga hinder23 ska journalhandlingar enligt 3 kap. 10 § 

patientdatalagen signeras av den som ansvarar för uppgiften, som genom förfarandet styrker att 

                                                      
20

 Nymark, s 51. 

21
 SOU 2006:82 s. 197. 

22
 Tillfälliga minnesanteckningar som bara hålls under kort tid anses i regel som arbetsmaterial och likställs inte med 

journalhandlingar, se Nymark s. 49. 
23

 Med synnerligt hinder menas exempelvis att den som svarar för anteckningen slutar sin anställning innan det är praktiskt 

genomförbart att signera anteckningarna, se prop. 2007/08:126 s. 349. 
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uppgifterna är riktiga.24 Signeringen får till följd att dokumentet omedelbart låses och att 

originaltexten inte längre kan raderas.25 

Signeringskravet har främst motiverats av patientsäkerhetsskäl; eventuella felskrivningar, 

otydligheter och missförstånd riskerar att få långtgående konsekvenser för en patient när de 

läggs till grund för fortsatta behandlingsåtgärder och bör därför kontrolleras innan de slutligen 

signeras.26  

Det faktum att en journalanteckning inte är signerad innebär dock inte att den kan ändras i 

obegränsad omfattning utan att originaltexten redovisas. En distinktion kan här göras mellan 

enklare skrivfel som rättas i direkt anslutning och en text som omarbetas vid en senare tidpunkt 

än införandet.27 Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i ett fall från 2013 att osignerade 

journalanteckningar, där lång tid förflutit mellan anteckningen och patientbesöket blivit en del 

av journalhandlingen, med innebörden att såväl den ursprungliga anteckningen som den 

ändrade versionen måste införas i journalen.28 

2.5.1 Patientens inflytande över journalföringen 

Journalföring är som ovan konstaterats en lagstadgad skyldighet vid alla typer av vård och 

samtycke från patienten krävs därför som regel inte.29 Dokumentationsskyldigheten gäller 

oberoende av patientens inställning till journalföringen, journalföring ska alltså ske även i de 

fall patienten motsätter sig den.30  

Patientens begränsade inflytande märks inte bara genom att vederbörande saknar rätt att 

bestämma om journal ska skrivas, utan även hur den ska skrivas; inga sådana rättigheter medges 

av lagtexten. Vilka uppgifter som inkluderas, vilka medicinska bedömningar som görs eller hur 

texten formuleras ligger således utanför patientens kontroll. Det minimala inflytandet över 

journalens innehåll har motiverats främst av patientsäkerhetsskäl, samt beskrivits som en 

förutsättning för hälso- och sjukvårdspersonal att utföra sitt arbete på ett professionellt och 

                                                      
24

 Se SOU 1984/85:33 s. 7 ff. 

25
 Handboken – ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal 

som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården,  s. 86. 

26
 Se SOU 1984/85:33 om patientjournal mm., s. 8 ff. jmf. prop. 2007/08:126 Patientjournal mm., s. 94. 

27
 Se prop. 1984/85:189 s. 44. 

28
 Se HFD 2013 ref. 33. 

29
 Ett uttryckligt samtycke till uppgiftsbehandling är enligt 2 kap. 3 § patientdatalagen enbart aktuellt när informationen i annat fall 

vore otillåten att införa i journalen, dvs. gällande uppgifter som inte kan anses vara av betydelse får vårdsituationen, eller enligt 7 

kap. 2 § avseende nationella kvalitetsregister. 
30

 Se prop. 2007/08:126 s. 11. 
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ansvarsfullt sätt.31 En patient som önskar begränsa innehållet i sin patientjournal har enligt 

förarbeten bara att avstå från vården eller låta bli att lämna upplysningar.32 

2.6 Patientjournalens innehåll 

2.6.1 Tillräckliga, väsentliga och korrekta uppgifter 

För att journalföringen ska fylla sitt syfte ska den, vilket tidigare diskuterats, svara mot kravet 

på en god och säker vård av patienten.33  Patientdatalagen specificerar inte närmare vilka 

personuppgifter som får behandlas; alltför detaljerade dokumentationskrav för vad som skulle 

innebära god vård för hela det medicinska fältet har bedömts riskera att vara såväl tidsödande 

som ineffektivt.34 Några generella principer gäller dock; de uppgifter som tillförs en 

patientjournal ska enligt förarbeten vara tillräckliga, väsentliga och korrekta.35  

I vissa fall behöver fler uppgifter dokumenteras och i vissa färre; en god och säker vård 

avseende en vaccination kräver i normalfallet att färre uppgifter lagras än vid en lång och 

omfattande sjukdomshistorik.36 Vad som ska anses som relevanta uppgifter för vården har 

således, medvetet från lagstiftarens sida, lämnats öppet för tolkning i det enskilda fallet.37  

2.6.2 Personuppgifter som ska inkluderas i patientjournalen 

Utöver de uppgifter som enligt 2 kap. 7 § och 2 kap. 4 § får behandlas, stipulerar 3 kap. 6 § 

vilka uppgifter som, om de finns tillgängliga, ska dokumenteras. Dessa inkluderar: 

1. Uppgift om patientens identitet 

2. Väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården 

3. Uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder  

4. Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder  

                                                      
31

 Se SOU 2006:82 s. 255. 

32
 Se prop. 2007/08:126 s. 11 jmf. SOU 2006/82 s. 255. 

33
 Se prop. 1984/85:189 s. 38. 

34
 Jmf Nymark, s. 44, prop. 1984/85:189 s. 38f., prop. 1998/99:4 s.33. 

35
 Se prop. 1984/85:189 s. 39. 

36
 A. prop. s. 40. 

37
 A. prop. s. 38. 
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5. Uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden 

som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till ytterligare 

medicinsk behandling 

6. Uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling 

Patienten måste kunna inledningsvis kunna identifieras. Journaluppgifterna måste kunna 

härledas till en viss person och vara tillräckligt klara och fullständiga för att det inte ska finnas 

någon risk att patienten förväxlas med någon annan.38 Patientjournalen ska vidare innehålla en 

anamnes. Här avses patientens sjukdomshistoria samt de faktorer och uppgifter kan antas ha 

lett till att patienten söker vård.39 Anamnesens omfattning varierar från fall till fall och beror i 

hög grad på vad patienten söker vård för.40 Uppgifter som är av avgörande betydelse för ett 

sjukdomsfall kan vara överflödiga i ett annat, varpå någon uttömmande lista på väsentliga 

uppgifter inte kan göras.41 Exempel på väsentliga uppgifter om bakgrund till vården kan vara 

uppgifter som rör ärftlighet, sociala faktorer, tidigare sjukdomar, vårdbehov, 

funktionsnedsättningar, aktuella symptom och anledning till vårdkontakt.42 

Samtliga diagnoser som ställts efter en undersökning eller medicinsk bedömning ska vidare  

antecknas i journalen.43 Detta för att det ska finnas ett tillräckligt underlag för att vård av 

patienten ska kunna ske av en annan yrkesutövare utan riskera patientens säkerhet.44 

Dokumentationen härav finns även till för att vården ska kunna följas upp; exempelvis för att 

tillsynsmyndigheter ska kunna kontrollera om behandlingsmodellerna stått i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet.45 

Patienten ska därutöver informeras om behandlingsalternativ och ges tillräckligt mycket 

information för att kunna ta ställning till val av behandling. Den information som 

kommunicerats till patienten samt det valda behandlingsalternativet ska sedan noteras i 

patientjournalen.46 I vissa fall har patienten rätt till en ny medicinsk bedömning; notabelt i 

                                                      
38

 Se prop. 1984/85: 189, s. 38. 

39
 A. prop. s. 40. 

40
 A. prop. s. 40. 

41
 A. prop. s. 40. 

42
 Nymark, s. 55. 

43
 Fahlberg, s. 27. 

44
 A. a., s. 28. 

45
 A. a., s. 28. 

46
 A. a., s. 28. 
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sammanhanget är dock att detta enligt patientlagen (2014:821)  8 kap. 1 § enbart är garanterat 

vid ”livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada”. Någon definition av ”särskilt 

allvarlig sjukdom” förekommer dock inte, trots att önskan om en mer tydlig definition uttryckts 

av flera remissinstanser.47  

Att en patient kan avstå från en behandling framgår av  4 kap. 2 § patientlagen och härrör från 

principen om informerat samtycke. Denna innefattar en informationsplikt där patienten ska ges 

tillräcklig information för att kunna ta ett genomtänkt beslut, men också en rätt för patienten att 

själv får ta ställning huruvida behandling ska ske.48  

Slutligen ska patientjournalen enligt 3 kap. 6 § patientdatalagen, sista stycket, innehålla en 

anteckning om vem som gjort en viss anteckning och när anteckningen gjorts.49 Såväl namn 

som yrke ska framgå, samt när uppgifterna fördes in i journalen.50 Ifall journalen förs 

gemensamt ska det tydligt urskiljas vem som ansvarar för vilken del.51 

 

2.6.3 Patientuppgifter som får inkluderas 

Patientdatalagen reglerar som ovan nämnts även vad som får stå i patientjournalen. Detta får 

anses som en yttersta gräns för vilken typ av uppgifter som får behandlas, varpå övrig 

uppgiftsbehandling är otillåten.52 Vilken uppgiftsbehandling som får ske är dock inte närmare 

specificerat utan styrs istället av lagens ändamålsbeskrivning, vilken går att finna i 2 kap. 4 § 

patientdatalagen. Av denna kan utläsas att personuppgifter får behandlas inom hälso- och 

sjukvården om dessa behövs för: 

1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan dokumentation som behövs 

i och för vården av patienter, 

2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars 

föranleds av vård i enskilda fall, 

3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning, 

                                                      
47

 Se prop. 2009/10:67 s. 61 f. 

48
 Det finns dock, som ovan diskuterats, situationer där vård kan ske utan samtycke, exempelvis vård som syftar till att rädda liv eller 

undanröja akut en hotande fara. Patienten kan därutöver anses sakna kapacitet att ta beslut gällande sin egen vårdsituation. I dessa 
fall ska vårdintyg upprättas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 

49
 Fahlberg, s. 28. 

50
 A. a., s. 30. 

51
 Se prop. 1984/85: 189, s. 38. 

52
 Fröberg, s. 31. 
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4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, 

5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, eller 

6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården. 

De första två punkterna avser vårddokumentation med tillhörande administration vad gäller den 

enskilde patienten.53 Samtliga uppgifter som behövs för att fullgöra 

dokumentationsskyldigheten får inledningsvis behandlas.54  

Innehållet i patientjournalen ska i princip vara medicinskt.55 Exakt vad som är att betrakta som 

nödvändiga uppgifter för vården är dock inte alltid glasklart. I vissa fall kan uppgifter som inte 

är av strikt medicinsk betydelse behöva tillföras patientjournalen för att få en helhetsbild över 

patientens livssituation för att ge en så god och säker vård som möjligt.56 Att behandla uppgifter 

om andra personer än patienten själv är inte förbjudet, men ska enligt lagstiftaren göras med 

stor återhållsamhet.57  

Uppgifterna om andra har dock i viss mån ansetts viktiga, exempelvis vem som ska underrättas 

om patientens hälsotillstånd försämras.58 Uppgifter avseende exempelvis patientens familj- och 

relationsstatus eller boendesituation, som vanligtvis faller utanför dokumentationsskyldigheten, 

kan under vissa förhållanden vara relevanta för att göra en korrekt bedömning och ett optimalt 

behandlingsval.59   

Den tredje punkten tar sikte på den dokumentationsskyldighet som hälso- och sjukvården har 

av lag eller författning. Här avses exempelvis patientsäkerhetsbestämmelser såsom Lex Maria, 

där vårdgivaren har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, fortsättningsvis 

IVO, anmäla händelser inom vården som orsakat eller utsatt en patient för stor risk för en 

allvarlig vårdskada.60 Det kan också handla om att lämna ut uppgifter, som huvudsakligen 

samlats in som vårddokumentation, till myndigheter.61  
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Personuppgifter får därutöver enligt den fjärde punkten behandlas för att utveckla kvaliteten 

inom vården. Här kan nämnas kvalitetsregister där allt från provsvar till patientens egna tankar 

om sin diagnos samlas i syfte att öka kunskapen.62  

Den femte punkten är av organisatorisk karaktär, där administration och planering rör 

verksamheten i stort och inte vården av en enskild patient.63 Hälso- och sjukvården tillåts här 

att använda individuella personuppgifter för att analysera och värdera resultat och behandling i 

förhållanden till uppsatta mål, föra statistik över verksamheten, samt för att kunna bedriva 

tillsyn.64 

Personuppgifter får vidare enligt den sjätte punkten användas i statistiksammanhang även 

utanför den lokala verksamheten. 65 Avseende känsliga personuppgifter får dessa dock enligt 

19 § endast behandlas för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt lagen 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, och som huvudregel när 

patienten lämnat samtycke enligt 10 §. 

3 Journalförstöring och rättelse av 

journaluppgifter 

3.1 Inledning 

Att de personuppgifter som behandlas ska vara riktiga och, om nödvändigt, aktuella framgår av 

artikel 6.1 d) i dataskyddsdirektivet vilken också klargör att alla rimliga åtgärder måste vidtas 

för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga i förhållande till de 

ändamål för vilka de samlades in eller för vilka de senare behandlas ska utplånas eller rättas.  

Genom 28 § personuppgiftslagen klargörs att den som ansvarar för personuppgiftsbehandling 

har ett ansvar att på begäran av den som fått sina uppgifter registrerade snaraste rätta, blockera 

eller utplåna uppgifterna i fråga. Ofullständiga och oriktiga uppgifter är inte bara av begränsad 

                                                      
62

 A .a., s. 32. 

63
 A. a., s. 33. 

64
 A. a., s. 33. 

65
 A. a., s. 33. 

 



18 

 

nytta för uppgiftsansvarig, de har också ansetts leda till stora konsekvenser för den registrerade 

– inte minst inom hälso- och sjukvården.66  

En patient som är missnöjd med innehållet i sin patientjournal har tre möjligheter att åtgärda 

detta - via rättelse, anteckning om missvisande uppgift eller journalförstöring. 

3.2 Rättelse 

Det första avsnittet behandlar rättelse. Rättelse avser de ändringar som görs i patientjournalen 

efter att journalanteckningar införts i patientjournalen, det vill säga efter att 

journalanteckningen signerats eller att för lång tid förflutit för att ett den osignerade 

journalanteckningen ska kunna anses som en minnesanteckning. 67  

Trots att signeringen är avsedd att fungera som en garant för att uppgiftsansvarig gått i god för 

uppgifternas riktighet, förekommer det att patientjournaler visar sig innehålla fel först efter att 

en anteckning signerats.68  

Skälen för rättelse kan variera; missuppfattningar, olyckliga formuleringar såväl som rena 

skrivfel kan vara grund för att journalen behöver rättas.69 Om patienten och den som varit 

ansvarig för att föra in uppgiften är överens om att journalen innehåller en felaktighet eller en 

olämplig formulering vållar detta i regel inga större problem; 8 kap. 3 § patientdatalagen 

hänvisar nämligen till möjligheten till rättelse i personuppgiftslagen 28 §. Rättelsen kan på så 

vis utföras av journalansvarig själv, tillsammans med en anteckning när och av vem den skett.70 

En skillnad från bestämmelsen i personuppgiftslagen är dock att rättelseförfarandet avseende 

patientjournaler innebär ett krav på bibehållen ursprungstext.71 En rättelse innebär således inte 

att den ursprungliga journalanteckningen ersätts med en ny; 3 kap. 14 § patientdatalagen tillåter 

inte att journalanteckningar tas bort eller görs oläsliga i annat fall än vid journalförstörande. 

Om en felaktig uppgift har rättats måste därför såväl den ursprungliga anteckningen som 

rättelsen synas i journalen.  
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3.3 Anteckning om oriktig eller missvisande uppgift 

En rättelse kan dock inte ske om vårdgivaren och patienten är oense om anteckningens 

riktighet.72 Med anledning av detta infördes i 3 kap. 8 § patientdatalagen en rätt för patienten 

att få skiljaktigheten noterad.73 Det ska på patientens begäran, tillsammans med ordinarie 

journalanteckning, antecknas att vederbörande anser att en journalanteckning innehåller 

uppgifter som är oriktiga eller missvisande. Som tidigare noterats medges inte patienten själv 

att föra in uppgifter i journalen; någon utförlig förklaring till varför patienten anser att 

journaltexten är oriktig är således inget som behöver inkluderas. Det står journalansvarig fritt 

att mer utförligt beskriva varför patienten misstycker, men ett kort konstaterande att patienten 

anser att uppgiften är oriktig eller missvisande är tillräckligt.74 

3.4 Förstörande 

3.4.1 Allmänt om förstörande av patientjournaler 

En patientjournal ska enligt 3 kap. 17 § patientdatalagen bevaras i minst tio år efter att den sista 

anteckningen infördes. I praktiken, inte minst på grund av att den ökade digitaliseringen 

undanröjt behovet av gallring av utrymmesskäl, förvaras patientjournaler ofta längre än så.75 

Riksarkivet har utgivit en rekommendation om att patientjournaler bör sparas under hela 

patientens livstid, bland annat för att bidra till forskning. 76 

Det finns dock en möjlighet för patienten att under vissa förutsättningar få anteckningar 

utplånade tidigare än efter tio år. Inspektionen för vård och omsorg kan enligt 8 kap. 4 § 

patientdatalagen besluta om att en patientjournal helt eller delvis kan förstöras. Det kan röra sig 

om alltifrån en hel samlad journal till några få ord eller meningar.77 Ett beslut om 

journalförstöring innebär inte bara att journalen i vårdinrättningens eget journalsystem 

utplånas; alla eventuella kopior måste återkallas och förstöras.78  

                                                      
72
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I förarbetena till patientdatalagen betonas att möjligheten till journalförstöring är en viktig del 

av skyddet för den personliga integriteten, samt att dess betydelse ökar i takt med att 

personuppgifter görs tillgängliga för fler genom sammanhållen journalföring.79  

Konstaterandet till klargörs att förfarandet är avsett att tillämpas restriktivt; patientens 

möjligheter att få journaluppgifter utplånade har beskrivits som ”i realiteten små eller i vart fall 

omständliga.”80 I de fall där en patientjournal innehåller felaktig uppgift som avser vården av 

patienten rekommenderas istället rättelse eller, i de fall journalansvarig och patient inte är 

överens, en anteckning om att patienten anser att en uppgift är oriktig eller missvisande.81  

3.4.2 Förutsättningar för journalförstöring 

3.4.2.1 Rekvisit för journalförstöring 

För att journalförstöring ska beviljas av Inspektionen för vård om omsorg krävs, enligt 8 kap. 

4 § patientdatalagen, att tre rekvisit är uppfyllda: 

1. godtagbara skäl anförs för ansökan, 

2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser behövs uppenbarligen inte för 

patientens vård, och 

3. det finns från allmän synpunkt uppenbarligen inte skäl till att bevara journalen. 

Vidare ska enligt andra stycket den som ansvarar för journalanteckningen beredas möjlighet 

att uttala sig innan ansökan slutligt prövas. 

3.4.2.2 Godtagbara skäl 

En journalanteckning får enbart förstöras om godtagbara skäl anförs för ansökan. Det framhålls 

i förarbeten att ett beslut om journalförstöring inte får grundas enbart på patientens inställning; 

”godtagbara skäl” måste finnas.82 Exakt vad som ska utgöra godtagbara skäl ska dock bedömas 

från fall till fall, men kraven har ansetts vara lågt ställda.83 Som exempel på godtagbara skäl för 

journalförstöring nämns i tidiga förarbeten att uppgifterna utgör en psykisk belastning för 

patienten, eller att uppgifterna är kränkande, ömtåliga, osanna eller i övrigt missvisande. 84 
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Merparten av ansökningarna om journalförstöring rör vårdområdena psykiatri, primärvård och 

vissa delar av akutsjukvården.85 Som vanliga skäl för ansökan om journalförstöring anges ofta 

att uppgifterna är felaktiga, kränkande, missvisande eller onödiga - och att sökanden därför 

befarar att få felaktig vård, samt att sökandena är rädda för att journaluppgifterna sprids.86 

Ansökningarna har under de senare åren även uppgifter som behandlats i patientjournalen 

avseende könsbyte, artificiell befruktning och aborter.87 

Som godtagbara skäl för journalförstöring anses även uppgifter som aldrig borde tagits med i 

journalen, det vill säga uppgifter som inte är av betydelse för vårdsituationen.88 Andra skäl som 

angivits vid ansökan om journalförstöring är att journalanteckningarna utgör hinder för att 

teckna försäkring eller att för få försäkringsersättningar av olika slag via Försäkringskassan 

eller försäkringsbolag.89 Att söka en utbildning, teckna en försäkring eller söka visum har dock 

avslagits som godtagbara skäl enligt en rapport från Socialstyrelsen.90 

3.4.2.3 Uppenbarligen inte behövligt för patientens vård 

En patientjournal eller den del av den som ansökan avser får enbart förstöras om det är 

uppenbart att den inte behövs för patientens vård. Uppgifter som klart faller utanför 

vårdsituationen, exempelvis renodlat kränkande kommentarer om patienten i fråga, torde 

således uppfylla kriteriet.91 Vad som gäller avseende uppgifter som inkluderar andra måste 

sättas i relation till hur pass stor betydelse uppgifterna har för patientens egen vårdsituation.92 

Som exempel är en anteckning om en förälders alkoholism i regel av större betydelse än en 

ingående beskrivning av en före detta inneboendes kärleksproblem. 

Ibland kan de uppgifter som ansökan om förstöring avser vara av avsevärd betydelse för det 

aktuella vårdtillfället, exempelvis om patienten uppger att uppgifterna som legat till grund för 

en diagnos är oriktiga. Att en vårdkontakt är avslutad, samt att flera specialister uppgivit att 
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tidigare anteckningar inte behövts för den fortsatta vården, har i ett nyligen avgjort mål av 

Kammarrätten inte ansetts tillräckligt för att uppfylla rekvisitet.93  

Ordalydelsen i rekvisitet, i och med kravet på uppenbarhet, föranleder att 

meningsskiljaktigheter gällande behovet av vård inte får finnas om rekvisitet ska anses uppfyllt. 

Ett yttrande från den som ansvarat för aktuell journalhandling har därutöver uttryckligen 

tillmäts betydelse vid bedömningen om uppgifternas nödvändighet för patientens vård. 94  

3.4.2.4 Uppenbarligen från allmän synpunkt inte finns skäl att bevara journalen 

En patientjournal får vidare enbart förstöras om det från allmän synpunkt uppenbarligen inte 

finns skäl att bevara journalen. I förarbetena till patientjournallagen ställde sig flertalet 

remissinstanser negativa till patientens rätt att få hela eller delar av sin journal förstörd; främst 

på grund av forskningsvärdet.95 Här framlades av Arbetarskyddsstyrelsen att 

journalanteckningar, som initialt inte kunnat tillmätas ett arbetsmediciniskt värde, långt senare 

kan visa sig vara av intresse för arbetsmedicinsk forskning eller vid arbetsskadeutredningar.96 

I ett rättsfall från 199597 nekades journalförstöring av uppgifter från barn- och 

ungdomspsykiatrin grundat på ett uttalande från krigsarkivet:  

 

”Om det är något som de senaste årens dramatiska utveckling inom det medicinska 

forskningsfältet har visat är det att nya fält öppnas och nya frågeställningar kan riktas till ett 

tidigare känt källmaterial, tack vare ny teknik och ny kunskap. Av detta följer --- att det ligger ett 

oavvisligt egenvärde i att medicinska journalakter bevaras så fullständiga som möjligt för att i 

största möjliga utsträckning kunna möta framtida forskningsbehov. Krigsarkivet anser således --- 

att ett förstörande av denna akt utifrån principiella grunder ej kan tillstyrkas.”  

 

Patientjournalen kan således konstateras vara av stort intresse som ett potentiellt 

forskningsmaterial inom vitt skilda fält. Sverige, liksom de andra nordiska länderna, har unika 

forskningsfördelar genom våra omfattande registersystem och möjligheterna som finns att 

koppla information i ett register till ett annat.98 Dylik forskning kan omfatta över en miljon 

människor och inbegriper ofta information från hälso- och sjukvårdens olika register. Dit hör 

dock inte patientjournalerna, som generellt inte administreras centralt ens på landstingsnivå, 

även om en del information om vårdtillfällen såsom diagnos- och åtgärdskoder, vårdtid och 
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huruvida vården var tvångsvård rapporteras till Patientregistret och därigenom görs tillgänglig 

för registerforskning.99 Stora epidemiologiska studier har inte bedömts utgöra något större 

ingrepp i den personliga integriteten och de beviljas vanligen undantag från den generella 

principen att den person vars data används i forskning också ska lämna ett åtminstone muntligt 

godkännande till detta.100 Vad gäller forskning där patientjournalen är huvudmaterialet ska 

alltså ett samtycke först ha inhämtats, även om Datainspektionen funnit det dock troligt att så 

inte alltid sker.101  

Det kan rimligen antas att en patient som är missnöjd med sin journal och anser uppgifterna 

däri vara felaktiga eller kränkande knappast kommer att tillåta att den används i forskning; för 

projekt där man avser inhämta information direkt ur journalerna torde således större möjligheter 

till korrektur eller destruktion av journaluppgifter inte påverka dessa negativt.  

För större epidemiologiska studier kan alltså dock information inhämtas utan samtycke. Denna 

information är alltså inte journaltexten som sådan utan enbart metadata såsom när besöket 

registrerades och koder för exempelvis operativa ingrepp. Då studier baserade på nordiska 

kvalitetsregister ofta är världsunika kan det hävdas att det är av stort värde att de genomförs. 

Därför kan det vara rimligt att i viss mån hantera just dessa data annorlunda än själva 

journaltexten, särskilt som att de flesta av dessa fält är mindre troliga att anses kontroversiella, 

med undantag för uppgifter om diagnoser. 

Synpunkter från det allmänna är dock inte begränsat till forskning; även myndigheter kan ha 

intresse av patientjournaler som exempelvis beviskälla. Intyg som skickats till 

Försäkringskassan som ligger till grund för beslut har i praxis ansetts ha ett allmänt intresse.102  
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4 Proportionalitet 

4.1 Inledning 

Övergången till digital teknik har lett till ett ökat informationsflöde där uppgifter kan sparas 

och användas på flertalet sätt som gagnar samhället; allt från underrättelsetjänsters  verksamhet 

för att förhindra terrorism till samkörning av patientuppgifter för forskning och 

kvalitetsarbete103 Dataskyddet kan beskrivas som ett försök att söka en balans mellan dels 

teknik, dels juridik och dels samhällets intressen.104 Den enskildes intresse att inte få sina 

personuppgifter lagrade måste ställas mot nödvändigheten av att se till att myndigheterna har 

effektiva medel till sitt förfogande för att kunna bedriva den verksamhet de fått i uppdrag att 

utföra.105 Samtidigt kan inte det allmänna ges för stora befogenheter; förtroendet för 

statsförvaltningen riskerar att skadas om information om enskilda samlas in och behandlas på 

allt för godtycklig basis.106 Nyckelordet är således proportionalitet. 

4.2 EU-rättslig princip 

Proportionalitetsprincipen har en central roll i det EU-rättsliga systemet, där den används för 

att bedöma huruvida en begränsning av en fri- och rättighet stått i överensstämmelse med de 

konventioner som unionen tillträtt.107 Principen har kommit att utvecklats av EU-domstolen på 

basis av nationell, främst tysk, rätt och Europakonventionen.108 

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättssäkerhetsprincip, vilken genomsyrar närapå 

samtliga delar av EU-rätten.109 Den innebär i korthet att det ska finnas en balans mellan mål 

och medel; staten ska, om möjligt, välja den minst inskränkande metoden för att uppnå sitt syfte 

och ingreppet får inte vara orimligt stort med hänsyn till syftet.110 Den är också en 

intressevägningsprincip där den enskildes behov ska vägas mot andra intressen i det enskilda 

                                                      
103 Se SOU 2015:31 s. 70f., 83ff. 
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fallet; väger statens eller den enskildes behov tyngst i fallet?111 Bevisbördan ska vid 

intresseavvägningen ligga på staten.112 

Principen har i förarbeten beskrivits bestå av tre element:113 

1. Åtgärden ska vara ägnad åt att tillgodose det åsyftade ändamålet 

2. Åtgärden ska vara nödvändig för att uppnå detta ändamål 

3. Åtgärden ska medföra fördelar som står i rimlig proportion till de skada åtgärden 

förorsakar. 

Principen har i doktrin menats utgöra kärnan för skyddet av fri- och rättigheter, bland annat 

genom kravet att öppet redovisa vilka intressen som beaktas i bedömningen och varför ett visst 

intresse anses väga tyngst.114 Principen är vidare, vilket inte minst märks genom praxis, 

tillämplig även avseende de rättigheter som enligt unionsrätten får begränsas.115 

Principen om proportionalitet gäller således även vid uppgiftsbehandling. Här ges den 

innebörden att personuppgiftsansvarig har en skyldighet att se till att inte fler personuppgifter 

behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.116 Det rör 

sig således om en avvägning mellan det intrång i den personliga integriteten som 

uppgiftslagring kan utgöra och syftet med behandlingen. Principen kan härröra sig till volym; 

även uppgiftsbehandling vars ändamål är att anse som klart berättigade kan brista i 

proportionalitet om allt för stor mängd uppgifter sparats, men också om uppgifternas relevans 

och adekvans.117 Att spara personuppgifter med motiveringen att de kan vara av betydelse i 

framtiden, utan att närmare precisera hur, bryter således mot principen om proportionalitet.118 

4.3 Praxis 

Ett intressant fall är Chave née Jullien v. France. Käranden hade vårdats för psykiska besvär, 

vissa felaktigheter i vården hade förekommit och hon ville att alla uppgifter om att hon vårdats 

skulle tas bort ur relevanta arkiv. Kommissionen valde att inte ta vidare fallet till prövning i 
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Europadomstolen och resonerade som så att även om förekomsten av sådana uppgifter kunde 

anses vara ett ingrepp, särskilt när det rör uppgifter om exempelvis tvångsvård, i den personliga 

integriteten så var inte det oproportionellt mot nyttan. Ingreppet vägdes då mot nyttan för den 

enskilde, som annars kan riskera felaktig och godtycklig vård, och dels en nytta för samhället i 

stort. Den senare specificerades inte närmare av kommissionen än till att handla om att dels 

skydda andra människors liv och hälsa och dels rent administrativa och samhällsekonomiska 

skäl. Intressant ur den här uppsatsens perspektiv är kanske särskilt att kommissionen när den 

prövar Chave née Julien v. France jämför fallet med Leander v. Sweden (som rörde hemliga 

arkiv) och skriver att till skillnad från i det fallet så innehåller patientjournaler “objektiv, 

verifierbar information” (av kommissionen varken förklarat eller närmare specificerat än så)  

som käranden hade tillgång till.  

4.4 Rätten att bli bortglömd 

Därtill kommer Google Spain v. AEPD där domstolen etablerade att en rätt till att glömmas 

bort fanns vad gäller uppgifter som kunde anses vara “otillräckliga, ovidkommande eller inte 

längre relevanta” och som då kunde nås via exempelvis företagets sökmotor. 

Slutligen kan nämnas Rotaru v. Romania som berörde möjligheter att pröva riktigheten hos 

information som lagrats i sekretesskyddade arkiv. Mer specifikt hade gamla register från 

kommunisttiden där käranden felaktigt utpekades som fascistsympatisör först hindrat honom 

från att få ersättning för brott begångna mot honom av den gamla regimen. Dessa uppgifter 

kunde han få invaliderade i en rumänsk domstol, men han tilläts inte ta del av sin akt och de 

aktuella uppgifterna togs inte heller bort ur den. Domstolen fann att det inte var tillräckligt att 

rätta till de missförhållanden som sprungit ur de felaktiga uppgifterna och noterar bland annat 

i sin dom att det måste finnas ett även i praktiken effektivt rättsmedel för att bestrida potientiellt 

felaktiga uppgifter också i en situation där registerhållningen kan hävdas vara av stor 

samhällelig vikt i och med att den rör nationell säkerhet.  
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DEL III – En proportionalitetsbedömning 

5 Proportionalitetsbedömning 

5.1 Inledning 

Journalförstöring är avsett att användas restriktivt och förarbeten ges stöd för att det även i 

praktiken är svårt få journalanteckningar förstörda. Godtagbara skäl, såsom att uppgifterna 

innebär en psykisk belastning, räcker som ovan nämnt inte. För att journalförstöring ska beviljas 

krävs därutöver att två rekvisit med krav på uppenbarhet är uppfyllda.  

Detta innebär i princip negativ bevisföring samtidigt som den EU-rättsliga principen att 

bevisbördan generellt bör ligga hos stater när en intressekonflikt mellan samhällets och den 

enskildes intressen finns. Frågan är om sådana värden står på spel att detta är motiverat. De 

frågor som ställt för att bedöma huruvida åtgärden är att anse som proportioneligt är följande: 

1. Är kravet på att uppgifter i en patientjournal enbart får raderas om de uppenbarligen inte 

kan behövas för patientens vård ägnat åt att tillgodose patientsäkerhet? 

2. Utgör det en nödvändighet för patientsäkerheten att uppgifter i en patientjournal enbart 

får raderas om de uppenbarligen inte kan behövas för patientens vård, eller finns det 

andra mindre inskränkande alternativ? 

3. Står de fördelar som kravet på att uppgifter i en patientjournal enbart får raderas om de 

uppenbarligen inte kan behövas för patientens vård kan antas ha för patientsäkerheten i 

relation den skada som bevarandet av potentiellt oriktiga uppgifter i patientjournalen 

kan orsaka hos patienten?  

 

 

5.2 Är åtgärden ägnad att tillgodose ändamålet? 

5.2.1 Patientsäkerhet 

Den första fråga som ställts är huruvida kravet på att uppgifter i en patientjournal enbart får 

raderas om de uppenbarligen inte kan behövas för patientens vård är ägnat åt att tillgodose 

patientsäkerhet? 
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En patientjournal är avsedd att vara ett stöd för den eller de personer som ansvarar för en 

patients behandling, att utgöra underlag för bedömning av akuta åtgärder som ska vidtas av 

någon som inte tidigare träffat patienten, exempelvis en jourhavande läkare, samt att utgöra 

underlagsmaterial vid tillsyn och kontroll av den vård patienten erhållit. Motsatsvis kan då antas 

att en utplåning av journaluppgifter skulle riskera att ge en negativ inverkan på patientens 

möjlighet till ovanstående. Resonemanget är inte ogrundat; ett större underlag av uppgifter är i 

många fall ett välkommet inslag i en verksamhet där tid är en bristvara.  

Restriktiva möjligheter till journalförstöring kan således tjäna en rad syften, inte minst för att 

undvika vårdskador. Uppenbarhetsrekvisitet avseende behövlighet för framtida vård kan 

exempelvis skydda patienter från att radera journalanteckningar som kan leda till negativa 

hälsokonsekvenser. Inom den somatiska vården kan raderade uppgifter om sjukdomstillstånd 

och allvarliga allergier leda till att patienten skadas svårt eller till och med dör med 

vårdpersonalen som ovetande banemän. För den psykiatriska sidans del kan det istället innebära 

att människor med skov av sjukdomstillstånd med av gravt förvrängd verklighetsuppfattning 

inte ordinerats rätt medicin, med följden att de själva eller andra kan komma att skadas. Att 

patienten själv skulle ges full rätt att radera sina journaluppgifter skulle således riskera att 

äventyra såväl patientsäkerheten som vårdkvaliteten. 

Att fel kan begås av läkare och sjukvårdspersonal avseende de uppgifter som tillförs 

patientjournalen, vilket kan inverka på patientsäkerheten, torde vara ostridigt. Detta utesluter  

dock inte att patientsäkerhet utgör ändamålet med en begränsad möjlighet till journalförstöring. 

Därutöver föreligger en anmälningsskyldighet för vårdgivaren enligt 3 kap 5 § 

patientsäkerhetslagen, Lex Maria, där händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.  

5.2.2 Slutsats 

Trots att det kan förekomma risker med en restriktiv möjlighet till journalförstöring måste 

förfarandet ändå anses vara avsett att tillgodo se sitt huvudsakliga syfte, dvs att upprätthålla en 

god vårdkvalitet och patientsäkerhet. En restriktiv möjlighet till förstöring av ursprungstext i 

journalhandlingar torde rimligtvis i första hand vara ett problem för patienter vars potentiellt 

felaktiga uppgifter inte innebär allt för allvarliga hälsorisker. 
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5.3 Är åtgärden nödvändig för att uppnå ändamålet (eller finns 

det mindre inskränkande alternativ)? 

5.3.1 Frågeställning 

Utgör det en nödvändighet för patientsäkerheten att uppgifter i en patientjournal enbart får 

raderas om de uppenbarligen inte kan behövas för patientens vård, eller finns det andra mindre 

inskränkande alternativ? 

Eftersom det, utöver journalförstöring, finns en möjlighet för en patient att få till stånd en 

rättelse, och därutöver en rätt att få avvikande mening noterad, kan det redan inledningsvis 

konstateras att alternativa förfaranden alltså existerar. Ursprungstext får dock, förutom vid 

journalförstöring, inte raderas ur en patientjournal. Detta får följden att den oriktiga eller 

potientiellt oriktiga anteckningen även fortsättningsvis kommer att stå kvar i journalen med ett 

tillägg i form av en ny anteckning från vårdgivaren, alternativt en anteckning om att patienten 

anser att journalanteckningen innehåller en oriktig eller missvisande uppgift. I de följande 

avsnitten kommer att diskuteras huruvida dessa i praktiken kan anses som mindre inskränkande 

alternativ för en patient som önskar radera sina journaluppgifter för att de är oriktiga, men också 

huruvida kravet på bibehållen ursprungstext är en nödvändighet för patientsäkerheten. 

 

5.3.2 Rättelse som mindre inskränkande förfarande 

5.3.2.1 En möjlighet men ingen rättighet 

Lagstiftaren har, inte minst med tanke på den restriktiva möjligheten till journalförstöring, 

önskat ge patienten vissa möjligheter att i efterhand påverka journalanteckningens innehåll. 

Rättelse är en sådan möjlighet, men den utgör ingen rättighet för patienten utan enbart en 

möjlighet om vårdgivaren och patienten är överens om att journalanteckningen innehåller en 

oriktig eller ofullständig uppgift.  

Även om originaltexten kvarstår lär denna inte tillmätas allt för stor betydelse i flertalet fall. 

Den lydelsen gäller framför den ursprungliga, varpå det är rimligt att anta att en uppgift som 

rättats behandlas på ett likartat sätt som en journaluppgift som initialt inte innehållit någon 

oriktighet. Det är naturligt att fel ibland förekommer; om vårdgivaren bekräftat en uppgiftens 

oriktighet torde den fortsatta vården grunda sig på den nya lydelsen utan att den förevarande 

beaktas. En oriktig hälsouppgift som rättats lär inte heller med rätta få utgöra underlag till att 

en nekad förmån, såsom en försäkringspremie eller ett lämplighetsintyg för körkort. 
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5.3.2.2 Bevissvårigheter 

Dock finns en risk för att patienten kan hamna i en situation där det blir svårt att bevisa att en 

uppgift om dennes hälsotillstånd är felaktigt. Samtidigt som rättelse, i alternativ till förstöring, 

rekommenderas vid feldiagnos har patienten ingen rätt till förnyad medicinsk undersökning i 

annat än undantagsfall. Om patienten inte ges en ny medicinsk undersökning kommer således 

journalansvarigs underlag att besluta om rättning bestå av de journalanteckningar som finns 

samt eventuella minnen av patientbesöket.  Minnen, som av sin natur förvrängs och bleknar 

med tiden, tillsammans med anteckningar med eventuellt felaktiga slutsatser, kan knappast 

antas ge patienten optimala förutsättningar för att övertyga om behovet av en rättning.  

Det är förvisso rimligt att anta att en önskan om att korrigera uppenbara skrivfel eller 

missuppfattningar, såsom stavning av namn eller felaktigt angiven ålder, inte bör stöta på något 

nämnvärt motstånd, men för en patient där större fel skett vid undersökning eller 

journalhantering kan förfarandet antas bli svårare. En patient som upptäcker en eventuell 

feldiagnos flera år senare, exempelvis för att patienten initialt aldrig informerades om den, kan 

således riskera att inte kunna få anteckningen rättad alls. En ny läkarundersökning kan förvisso 

fastställa att patienten vid just detta tillfälle inte har en diagnos men kan inte alltid utesluta att 

den kan ha funnits vid ett tidigare tillfälle. Risken finns således att uppgifter om felaktig diagnos 

inte kommer att kunna korrigeras. 

5.3.2.3 Inget inflytande över innehållet 

En andra notering är att patienten inte heller vid rättelse har någon rätt att ha något direkt 

inflytande över innehållet i journalen. Chanserna att den nya lydelsen i högre mån 

överensstämmer med patientens uppfattning kan förvisso vara högre, framförallt om patienten 

ges ett större inflytande över vad som skrivs och får chans att förtydliga sig, men eftersom inget 

formellt godkännande krävs från patientens sida avseende innehållet utesluts inte möjligheten 

att även den nya texten blir oriktig eller missvisande i vissa delar.  

Därutöver kan kravet på bibehållen ursprungstext vid rättelse innebära att den patient som anser 

att journalanteckningen genom sin lydelse utgör en psykisk belastning riskerar att uppfatta 

förfarandet som otillräckligt. Det är rimligt att anta att ordval eller formuleringar som uppfattas 

som kränkande av en patient fortsätter att utgöra en psykisk belastning tills de tas bort. 
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5.3.3 Anteckning om oriktig eller missvisande uppgift som mindre inskränkande 

förfarande 

5.3.3.1 En rätt – men begränsad 

I de fall vårdgivaren och patienten är oense kan rättelse alltså inte ske. Patienten har i dessa fall 

en rätt att få en anteckning om att hon eller han anser att en journalanteckning är felaktig. Ett 

sådant konstaterande, vilket inte ger någon rätt till ytterligare motivering varför anteckningen 

innehåller en felaktighet, torde rimligtvis hjälpa den patient som uppfattar journalanteckningen 

som kränkande genom sin lydelse i än mindre utsträckning än vid fallet rättelse. 

5.3.3.2 Begränsad nytta 

Inte heller torde en anteckning om att patienten anser att journalanteckningen innehåller en 

oriktig eller missvisande uppgift tillmätas någon större betydelse i de fall patientjournalen 

behövs för att myndigheter och försäkringsbolag ska fatta beslut. Noteringen kan dock tänkas 

vara av betydelse för patientens rätt till en god och säker vård. En avvikande mening kan i 

många sammanhang, inte minst juridiska, tillmätas viss betydelse. Huruvida detta så också är 

fallet avseende förhållandet läkare – patient kan dock ifrågasättas. En läkares medicinska 

bedömning anses rimligtvis väga tyngre än patientens egen, vilket kan leda till att anteckningen 

bortses från eller i värsta fall rent av försvårar för patienten. I vissa fall ingår nämligen bristande 

sjukdomsinsikt som ett rekvisit för en diagnos, varpå kan en anteckning om patientens 

motsättning till och med riskera att ytterligare befästa diagnosen i fråga. En patient som felaktigt 

bedömts som exempelvis lidande av bipolär sjukdom kan således få ökade svårigheter att 

motbevisa diagnosen, särskilt som bristande bristande eller otillräcklig sjukdomsinsikt tillhör 

diagnoskriterierna.119 I dessa fall kan en anteckning om att äldre journalanteckningar innehåller 

felaktigheter snarare få motsatt verkan. 

5.3.4 Kravet på ursprungstext 

Journalanteckningars betydelse för patientsäkerheten har i stort förklarats i 5.2.1.  Avseende 

ursprungstextens betydelse vid rättelse kan dock vissa kompletteringar göras. Ett av syftena 

med journalföringen är att de anteckningar som förs ska fungera som underlagsmaterial vid 

tillsyn och kontroll av den vård patienten erhållit. Om ursprungstext raderats från 

patientjournalen, kan detta alltså inte ske. Ett exempel på detta är i HFD 2013 ref 33, där 

journalhandlingens status som osignerad förhindrade målsägandens möjlighet till insyn i 

behandlingen hos hans fru. Målsäganden uppgav i rätten att uppgifter manipulerats och lagts 

                                                      
119 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Washington DC, 2013, s. 123ff. 
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till i efterhand för att dölja felbehandling; av 16 ändringar fick han enbart ta del av den senaste 

versionen. Med anledning av detta kan kravet på ursprungstext anses motiverat i de fall där den 

som för journalen på eget initiativ rättar en journaltext; vilket skiljer sig från förfarandet rättelse 

där patienten själv önskar korrigera journaluppgiften. 

5.3.5 Slutsats 

Sammantaget kan konstateras att det existerar möjligheter för en patient att få sina 

journalanteckningar rättade, och att den restriktiva möjligheten till journalförstöring inte med 

rätta kan betraktas som den enda åtgärd för patienten få sina uppgifter korrigerade. Huruvida 

rättelse utgör ett för patienten mindre inskränkande alternativ lär emellertid variera från fall till 

fall, inte minst beroende på uppgifternas natur. En patient som önskar korrigera att smärta 

förekommer i vänster axel istället för höger lär uppleva rättelse fungera som ett fullgott 

alternativ till journalförstöring, medan en patient vars felaktiga journaluppgifter är av privat 

eller känslig natur inte upplever sig hjälpt förrän uppgifterna tas bort ur journalen. Rättelse torde 

i många fall kunna användas som ett alternativ till journalförstöring, men eftersom förfarandet 

kräver att patienten och journalansvarig är överens så är möjligheten villkorad.  

Det återstående alternativet, att en anteckning görs om att patienten anser att 

journalanteckningen innehåller en felaktighet, är förvisso en utkrävbar rätt som patienten har. 

Huruvida en sådan anteckning, där patienten inte ges någon rätt att motivera varför 

vederbörande misstycker, alltid upplevs som tillräckligt för patientens del kan dock ifrågasättas.  

Är då ett krav på ursprungstext nödvändigt för patientsäkerheten? Det har i förarbeten beskrivits 

som av yttersta vikt för patientsäkerheten att patienten inte ges någon rätt att bestämma hur 

patientjournalens innehåll ska se ut. Därutöver finns risken att ett slopat krav på ursprungstext 

kan öppna för att innehållet i journalanteckningar förvanskas av vårdpersonal i syfte att dölja 

felbehandlingar.  Avseende rättelse torde dock fallet kunna bedömas annorlunda om intresset 

av att radera ursprungstext kom från patienten själv. Huruvida en ursprungstext, som av både 

journalansvarig och patient anses innehålla oriktiga uppgifter, är av nytta för patientsäkerheten 

kan vidare diskuteras. Det är svårt att utesluta att det finns fall där en uppgift initialt kan verka 

överflödig eller oriktig men senare visar sig innehålla väsentlig information. Trots att dessa fall 

kan antas vara få är det svårt att ge ett generellt svar på huruvida kravet på ursprungstext utgör 

en nödvändighet för patientsäkerheten. 
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5.3.6 Uppenbarligen inte kan behövligt för patientens vård 

5.3.6.1 Betydelsen av uppenbart 

Den andra frågan är om det utgör en nödvändighet för patientsäkerheten att uppgifter i en 

patientjournal enbart får raderas om de uppenbarligen inte kan behövas för patientens vård.  

För att svara på denna fråga är det belysande att betänka vad “uppenbart” verkligen betyder. 

Detta kommer att diskuteras i en kortare sammanfattning i slutet av avsnittet, som vilar på en 

diskussion om två belysande exempel vad gäller journaluppgifters, mer specifikt exemplet 

diagnoser, säkerhet; svårigheter vid diagnossättning samt överdiagnosticering. 

5.3.6.2 Svårigheter vid diagnossättning 

Rätten att ställa diagnos får utläsas ur 6 kap. 1 och 2 §§ i patientsäkerhetslagen där det stipuleras 

att vårdpersonal har ett eget professionellt ansvar och ska utföra sina arbeten i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Några generella bestämmelser för 

hur en diagnos ska sättas finns dock i princip inte. Som hjälp till diagnossättning, främst inom 

psykiatrin, finns alltså diagnosmanualerna ICD och DSM, vilka båda har erkänts av lagstiftaren 

som gängse metoder för diagnossättning.120 Dessa kan kort förklaras genom att de 

tillhandahåller ett antal kriterier som ska kunna observeras eller inte observeras hos patienten, 

av vilka ett visst antal bör föreligga för att diagnos ska kunna sättas.121 I det praktiska 

diagnosarbetet kan även olika självskattningsformulär, vilka avser svara mot de kriterier som 

uppställs i exempelvis DSM, ha en framträdande roll - särskilt i och med att de är 

tidsbesparande.122 En ganska livaktig debatt finns inom fältet där en del hävdar att 

överanvändning av dylika formulär sker på bekostnad av det kliniska mötet och dessutom att 

de har dåligt vetenskapligt stöd.123 Viktigt att notera är att det i slutändan alltid är hälso- och 

sjukvårdspersonalens, i det enskilda fallet ofta läkarens, ansvar att ställa en diagnos och att 

                                                      
120 Se SOU 2007:016, s. 14. 

121 The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines, WHO, Geneva, 

1992., Darrel A Regier, Emily A Kuhl, David J Kupfer. (2013) The DSM-5: Classification and criteria changes, World Psychiatry. 

June; 12(2): 92–98. och Production of ICD-11: The overall revision process, hämtad 2016-07-13, från 

http://www.who.int/classifications/icd/ICDRevision.pdf, s.1 ff. 

122 Anderson JE, Michalak EE, Lam RW. (2002) Depression in primary care: Tools for screening, diagnosis, and measuring response 

to treatment. BCMJ. 44(8):415-41 jmf. Zimmerman M, Mattia JI. (2001) A Self-Report Scale to Help Make Psychiatric Diagnoses: 

The Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire. Arch Gen Psychiatry. 58(8):787-794. 

123 Fan, X., Miller, B. C., Park, K., Winward, B. W., Christensen, M., Grotevant, H. D., et al. (2006). An exploratory study about 

inaccuracy and invalidity in adolescent self-report surveys. Field Methods,18, 223–244 jmf. Austin, E. J., Gibson, G. J., Deary, I. J., 

McGregor, M. J., & Dent, J. B. (1998). Individual response spread in self-report scales: personality correlations and consequences. 

Personality and Individual Differences, 24, 421–438 

http://www.who.int/classifications/icd/ICDRevision.pdf
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dylika beslutsstöd inte på något sätt är bindande, även om man här som i annan verksamhet ska 

följa 6 kap. 2 och 3 §§ och handla utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

En faktor som är värd att beakta vid diskussion om rättelse och förstörelse av 

journalanteckningar är att medicinska data ofta inte är självklara. Här är förhållanden kring 

diagnossättning belysande. Det är inte alls ovanligt att två läkare inte kommer till samma 

slutsats. Graden av samstämmighet mellan två bedömare (i olika sammanhang) mäts ofta med 

det statistiska begreppet Cohens κ, där 1 innebär perfekt samstämmighet och 0 innebär att 

samstämmigheten inte är högre än vad man kan förvänta sig utifrån slumpen medan värden 

över ungefär 0,6 indikerar acceptabel samstämmighet.124 Intuitivt kan man tänka sig att 

sjukdomstillstånd där det subjektiva mötet mellan kliniker och patient är avgörande för diagnos 

vara mest drabbade och att detta alltså skulle vara vanligast inom psykiatrin. Mycket riktigt är 

samstämmigheten låg för flera psykiatriska diagnoser, däribland vissa allvarliga 

psykostillstånd.125 Dock är inte detta något som enbart drabbar psykiatrin. Till synes vanliga 

insjuknanden såsom stroke har rapporterats ha ett κ på runt 0,5 medan knäartros har en 

bedömarsamstämmighet så låg som kring 0,1. 126  

Många psykiatriska diagnoser ligger faktiskt bättre till än så med en samstämmighet kring 

0,6.127 Viktigt i sammanhanget är dock att ett värde på 0,6 kan innebära att uppemot 1/3 av alla 

bedömningar alltså inte stämmer med varandra.128 En diagnos är således inte någon objektiv 

sanning utan snarare den troligaste bedömningen som gjorts av just den läkare som träffat 

patienten. 

5.3.6.3 Överdiagnosticering 

Avseende risken för felaktiga diagnoser kan en aspekt utöver den tidigare berörda, att 

diagnosers relativa säkerhet kan variera mellan och inom olika medicinska fält, vara värd att 

                                                      
124 Cohen J. (1960) A coefficient for agreement for nominal scales. Educ Psychol Meas. 20:37–46 

Stemler SE. (2004) A comparison of consensus, consistency, and measurement: Approaches to estimating interrater reliability. 

Practical Assessment, Research & Evaluation 9:1 

125 Reliability and validity of the DSM-IV diagnostic category of schizoaffective disorder: preliminary data. 

Maj M, Pirozzi R, Formicola AM, Bartoli L, Bucci PJ. (2000) Affect Disord. Jan-Mar; 57(1-3):95-8. 

126 Johnson CJ, Kittner SJ, McCarter RJ, Sloan MA, Stern BJ, Buchholz D, Price TR, (1995) Interrater reliability of an etiologic 

classification of ischemic stroke., Stroke. Jan; 26(1):46-51 jmf Weidow J, Cederlund CG, Ranstam J, et al. (2006) Ahlbäck grading 

of osteoarthritis of the knee: Poor reproducibility and validity based on visual inspection of the joint. Acta Orthop. 77:262–6. 

127 Lobbestael, J., Leurgans, M. and Arntz, A. (2011), Inter-rater reliability of the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I 

Disorders (SCID I) and Axis II Disorders (SCID II). Clin. Psychol. Psychother., 18: 75–79. 

128 McHugh ML. Interrater reliability: the kappa statistic. Biochem Med (Zagreb). 2012. 1.22(3):276-82 
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nämna. Det rör det faktum att det kan finnas icke-medicinska incitament för att sätta vissa 

diagnoser, eller i varje fall att vara mer frikostig med diagnoser allmänt. 

Hos många landsting har det funnits en önskan om att på ett bättre sätt kunna styra resurser till 

mer tungt belastade vårdenheter, varpå en metod är baseras på det så kallade Adjusted Clinical 

Groups-, eller, ACG-systemet. Detta har också kommit att utvecklas till ett hjälpmedel för 

allokering av resurser; i korthet går det ut på att ju fler och ju mer allvarliga diagnoser som 

ställs desto mer pengar tilldelas också vårdenheten. Den del som allokerats på detta sätt har 

vanligen varit 25-50%, ibland högre, exempelvis har region Skåne låtit uppemot 80% tilldelas 

utifrån registreringar enligt ACG.129  

Det finns indikationer på att systemet kan leda till en mer effektiv allokering av resurser, men 

en risk är att vårdenheter lockas till att prioritera diagnossättning för att säkra resurser.130 I de 

landsting som implementerat systemet har kritiken från inte minst läkarkåren varit omfattande, 

bland annat för att det ansetts leda till överdiagnosticering.131 Flera exempel finns; vid en 

enkätundersökning bland allmänläkare i Jönköpings län uppgav 58% att de upplevde ett tvång 

att sätta fler diagnoser än vad som var medicinskt motiverat.132 Under 2014 varnades även fyra 

skånska vårdcentraler för att ha registrerat fler och tyngre diagnoser än vad fog fanns för, varpå 

två av dessa anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg.133 

5.3.6.4 Sammanfattning 

Uppenbarhetsrekvisitet avseende att uppgifterna inte ska ha betydelse för den framtida vården 

är i ljuset av detta problematiskt; uppenbarligen innebär att konsensus i princip råder, men som 

exemplet ovan illustrerar finns det ofta en avsevärd osäkerhet vad gäller medicinska uppgifter. 

I korthet skapas en situation där data om vilka en avsevärd osäkerhet ofta råder när de väl skrivs 

in sedan betraktas som så säkra att de inte kan ändras med mindre att denna osäkerhet plötsligt 

helt försvunnit. Det blir således något av en moment 22-situation; ett problem skapat genom att 

vissa uppgifter till sin natur är något osäkra kan inte lösas genom annat än att den osäkerhet 

som finns kring uppgifternas tolkning helt försvinner. Dessutom är det värt att betänka 

Europadomstolens resonemang i Chave née Julien v France; det är svårt att hävda att 

journaluppgifter, särskilt inom psykiatrin, skulle kunna anses vara genomgående objektiva, 

                                                      
129 Läkartidningen nr 12 2009 volym 106, s. 836. 

130 Läkartidningen nr 122015 volym 112:DCUZ, 

131 Läkartidningen nr 47 2013 volym 110:CL7A,  

132 Läkartidningen nr 5 2013 volym 110::CH3W  

133 Läkartidningen nr 22 2014 volym111:CR6Y 
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särskilt då grunden till många uppgifter är möten och samtal där ingen tredje part utöver läkare 

och patient närvarade. 

5.4 Balans mellan mål och medel 

5.4.1 Frågeställning 

Står de fördelar som kravet på att uppgifter i en patientjournal enbart får raderas om de 

uppenbarligen inte kan behövas för patientens vård kan antas ha för patientsäkerheten i relation 

den skada som bevarandet av potentiellt oriktiga uppgifter i patientjournalen kan orsaka hos 

patienten?  

5.4.2 Intresseavvägning 

Ostridigt är att det finns viktiga patientsäkerhetsaspekter i de relativa svårigheterna att korrigera 

eller ta bort journaluppgifter. I och med att originaldata bevaras lätt tillgängligt är det svårt för 

vårdgivare att dölja eventuella begångna misstag, något som rimligen bör gynna en kultur av 

öppenhet. Dessutom är de integritetskränkningar som felaktiga uppgifter i journalen innebär 

rimligen ofta små, särskilt som sekretess råder, till skillnad från exempelvis i fallet Google 

Spain. 

Samtidigt kommer informationen ändå att i vissa fall behöva redovisas. Det kan antas att 

felaktig förekomst av en del diagnoser i journalen, såsom psykossjukdom, på ett genomgripande 

sätt kommer att förändra hur vårdpersonal resonerar kring patientens problematik, vilket kan få 

potentiellt förödande konsekvenser för patientsäkerheten. Många diagnoser, inte minst de 

psykiatriska, kan uppfattas som känsliga. För att anknyta till det resonemang som förts i 

anslutning till diskussionen om åtgärdens nödvändighet kan det för patienter som 

diagnosticerats med en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av bristande sjukdomsinsikt 

uppstå en moment 22-situation uppstå om diagnosen i sig skulle vara felaktig. Patientens 

anmärkningar skulle riskera att avfärdas med motivationen att det är ett utslag av patientens 

sjukdomsbild. Det innebär alltså ett hinder mot en god och säker vård på samma villkor som 

människor utan psykiatriska diagnoser, samtidigt som den potentiella skadan av felaktigheter i 

journalföringen är minst lika stor som för patienter med somatiska sjukdomar.  

Vilken skada en oriktig uppgift i patientjournalen kan innebära för en patient kan naturligtvis 

inte besvaras på ett generellt plan. Det är rimligt att anta att inställningen till detta varierar 

mellan patienter, samt att faktorer såsom uppgiftens karaktär och grad av oriktighet spelar in. 

En mindre restriktiv inställning till ändring eller förstöring av journaluppgifter hade knappast 
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varit till men för de patienter som är tillfreds med sina diagnoser. Risken är istället att patienter 

som inte kan anses vara skick att ta rationella beslut angående sin hälsa önskar ta bort sina 

journalanteckningar. Dock kan diskuteras huruvida hälsoargumentet ska tillmätas en lika stor 

betydelse vid förstörelsebedömningen i de fall då den enda som riskerar att skadas är patienten 

själv. Regler om informerat samtycke innefattar en rätt för patienten att avstå behandling, även 

i de fall det innebär konsekvenser för patientens hälsa. I de fall där patienten kan välja att avstå 

behandling, det vill säga i andra fall än tvångsvård, förefaller det rimligt att under vissa 

förutsättningar också kunna få sina journaluppgifter raderade. 

Avseende uppgifternas betydelse för patientens vård har tidigare konstaterats att 

journalansvarigs åsikt ska tillmätas betydelse vid bedömningen, samt att det vidare ska vara 

framstå som uppenbart att uppgifterna inte behövs för framtida vård. Utöver de bevissvårigheter 

avseende diagnosen i sig som finns för patienten, i och med att hon inte ges något rätt till en ny 

medicinsk bedömning, tillkommer svårigheter för patienten att bevisa att uppgifterna 

uppenbarligen inte behövs för patientens vård. 

I det tidigare i diskuterade fallet134 hade flertalet specialister konstaterat att uppgifterna var 

inaktuella och inte behövdes för framtida vård. Trots detta nekades journalförstöringen, 

eftersom rekvisitet avseende uppenbarhet inte ansågs uppfyllt. Trots att slutsatser från en 

underrättsdom bör dras med försiktighet så torde ordalydelsen av ”uppenbart” nära på utesluta 

meningsskiljaktigheter. Mot bakgrund av hur pass låg samstämmigheten kan vara mellan läkare 

innebär rekvisitet att patienten i orimligt stor utsträckning kan drabbas av en enda, eller några 

få läkares, bedömning.  

 

 

 

 

                                                      
134

 Kammarrätten i Stockholm mål nr 1822-14 2015-04-02, se avsnitt 2.3.3. 
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2 Diskussion 

5.5 Hur hade lagen kunnat förbättras? 

5.5.1 Hade detaljreglering underlättat? 

Inte minst motiverat av krav på patientsäkerhet har det medicinska fältets uppgiftsbehandling 

till stor del kompletterats av särreglering. Samtidigt som det är nödvändigt och berättigat att 

uppgiftsinsamling inom hälso- och sjukvården kan innebära ett större behov att av inte minst 

känsliga personuppgifter lagras jämfört med många andra områden så är det viktigt att ständigt 

kontrollera att uppgiftsbehandlingarna speglar kraven på relevans, adekvans och nödvändighet. 

Skulle en mer detaljerad reglering avseende vilken typ av uppgifter som får lagras, samt ett krav 

på att uppgifterna måste vara säkerställda, minska risken för att felaktiga uppgifter tillförs 

patientjournalen? 

Att inte utförligare beskriva vad som kan anses relevant för vården riskerar att leda till 

godtyckesbedömningar, vilket i sin tur skulle kunna leda till att vården blir ojämlik - i vart fall 

avseende dokumentationen. Hypotetiskt hade två patienter med en identisk problematik och 

historik kunnat få vitt skilda dokumentationer i såväl omfattning som detaljbeskrivningar, vilket 

den relativt låga samstämmigheten mellan bedömare i ett flertal medicinska fältet också ger 

stöd för. Det har vittnats om att känsliga personuppgifter får behandlas utan samtycke för i stort 

sett vilka ändamål som helst inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt att det på många håll 

sparas mer än vad som är nödvändigt för att tillgodose det aktuella vårdbehovet.135  

Den svenska lösningen har varit att reglera såväl vad som får som vad som ska tillföras i en 

patientjournal. Patientdatalagen anger vissa uttryckliga krav på vad som ska anges i en 

patientjournal, vilka kompletteras av Socialstyrelsens bestämmelser, men även dessa är på sina 

håll vaga - inte minst avseende anamnes.  

Att detaljreglera vilken typ av uppgifter som ska respektive får lagras i patientjournalen skulle 

dock riskera att motverka sitt syfte. Det är omöjligt att i fullgod grad specificera vilka uppgifter 

som får lagras, eftersom olika vårdsituationer till sin natur är så olika. Ett förbud mot att 

inkludera vissa typer av uppgifter skulle också riskera att få negativa följder. Uppgifter som i 

de flesta fall kan uppfattas som överflödiga, integritetskränkande och privata kan i ett annat 

vara nödvändiga; exempelvis de destruktiva beteendemönster som kan finnas hos människor 

                                                      
135

 Rynning, Elisabeth, Patientuppgifter som forskningsresurs — om integritetsskydd och intresseavvägningar, FT 2003, s. 95–126 

på sidan 112. jmf. Ds. 2005:13 s. 67. 
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med självskadebeteenden. En allt för långtgående strävan att minimera uppgifter i en 

patientjournal riskerar vidare att uppgifterna och bedömningarna i fråga tolkas utan sin kontext. 

Vissa uppgifter som vid en första anblick inte är av direkt betydelse för vården kan genom en 

helhetsbedömning komma att ha betydelse. Exempelvis kan det för vissa diagnoser behöva 

säkerställas att tillståndet inte grundar sig på uteslutande på yttre faktorer såsom livskriser, bruk 

av droger och andra företeelser som i förstone kanske inte ter sig helt medicinska. Ett visst mått 

att inskränkning i patientens privatliv måste anses accepterat med hänsyn till att säkra 

vårdkvaliteten, men det bör samtidigt understrykas att de uppgifter som tillförs i journalen bör 

stå i proportion med syftet för behandlingen. Uppgifter som inte, eller i väldigt begränsad 

utsträckning, kan kopplas till vårdsituationen ska inte, och bör inte heller, få behandlas. 

Att uppgifter inte ska omfatta mer än vad som är kan tänkas vara relevant för vårdsituationen, 

samt att uppgifterna ska behandlas med respekt för patientens integritet, är redan reglerat i lag. 

Skulle ett lagkrav på en mer grundlig undersökning innan uppgifter samt diagnoser inkluderas 

i patientjournalen kunna råda bot på att felaktiga uppgifter tillförs journalen? Beslut om 

medicinska åtgärder måste kunna fattas snabbt. Även om ett system där ett flertal läkare 

undersökte samma patient för ett bättre underlag säkert hade kunna leda till en högre 

samstämmighet och bättre diagnossättning, så är det inte en reell möjlighet. Köerna skulle bli 

längre och det skulle riskera att bli ett onödigt byråkratiskt förfarande vid enkla diagnoser.  

 

5.5.2 Möjlighet att frångå krav på originaltext vid rättelse 

Det är inte svårt att förstå av vilken anledning rättelse av journalanteckningar innehåller ett krav 

på originaltext; transparens avseende hälso- och sjukvårdens behandling och dokumentation är 

av högsta vikt. Läkare ska inte kunna ändra i journaler för att sopa igen spår av felbehandling 

och patienten måste känna sig trygg i att alla skeden av vården dokumenteras. Men borde 

verkligen samma regler gälla om patienten och läkaren i samråd vill byta ut texten, så att 

originaltexten helt ersätts? Kan patientsäkerheten anses äventyrad om texten, exempelvis vid 

fel, byts ut så att patienten känner att den bättre överensstämmer med verkligheten? 

Om ändring ska vara aktuellt som förstahandsval framför journalförstöring, vilket lagstiftaren 

önskar, bör en möjlighet finnas för patienten att välja om hon vill få texten rättad genom att den 

gamla anteckningen ersätts med en ny eller att ursprungstexten behålls. Den nya anteckningen 

bör då utformas på ett sätt där patienten, om en ursprunglig diagnos grundat sig på oriktiga 

uppgifter eller en felaktig bedömning, ges ett visst inflytande över textens utformning. Genom 
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att journalansvarig läser upp texten för patienten kan uppgifter grundade på missförstånd, som 

i normalfallet riskerat att bara kunnat tas bort genom utdraget processande, undvikas.  

5.5.3 Underlätta möjligheten till journalförstöring?   

Det är överhuvudtaget svårt att utforma ett system som på ett fullgott sätt hindrar att fel uppstår. 

En möjlighet till rättelse, vilket diskuterats ovan, hade på så vis kunnat användas. En annan 

lösning vore på så sätt att göra det lättare för en patient att få till stånd en journalförstöring i de 

fall patientjournalen anser att uppgifterna inte stämmer. Är en möjlighet att förfarandet 

avseende journalförstöring underlättas?  

Inledningsvis kan konstateras att det finns en klar poäng i kravet på journalföring, samt att 

förstöring av dessa inte får ske enligt vårdenhetens godtycke. Om vårdenheter utan vidare hade 

kunnat få förstöra eller undvika att föra journaler efter eget tycke hade bevismaterial i 

vårdärenden kunnat förstöras samt potentiellt livsviktig information gå förlorad. Det är därför 

rimligt att patientjournaler ska sparas och att en förstöring av uppgifterna ska föregås av någon 

form av granskning. 

Bör patienten ges rätt att begära att hennes journaluppgifter förstörs? Att beslutet om 

journalförstöring inte är patientens kan på goda grunder hävdas vara rimligt, dels då patienters 

beslutsförmåga kan vara kraftigt nedsatt vid vissa diagnoser och dels på grund av ett vidare 

samhällsintresse att den gemensamt finansierade vården ska fungera effektivt och säkert. 

En allt för begränsad möjlighet till journalförstöring leder å andra sidan också till att 

patientsäkerheten riskerar att äventyras. Eftersom patienten behöver vara överens med 

journalansvarig för att få till stånd en rättning, och en ny medicinsk bedömning bara kan ges i 

undantagsfall, riskerar patientens egna synpunkter att reduceras till ett ”patienten håller inte 

med” i patientjournalen. Det förefaller tveksamt om den typen av uppgifter, där patientens egen 

åsikt inte behöver motiveras, ges samma dignitet som en läkares bedömning.  

5.5.4 Bör journalförstöring göras genom en proportionalitetsbedömning? 

Proportionalitet är en ofta återkommande princip i EU-rättens domar, inte minst i Google Spain. 

Medan en proportionalitetsbedömning innebär en avvägning mellan skada och nytta med en 

åtgärd, så innebär en den svenska lagutformningen att avsaknaden av ett rekvisit gör att allt 

faller – oavsett hur starka skäl som talar för en journalförstöring i övrigt. 

En möjlig lösning vore att grunda beslutet på en helhetsbedömning, där upplevd nytta av en 

journalförstöring kan vägas emot faktorer som påverkan på patientsäkerhet i det enskilda fallet. 
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Ett sådant förfarande hade kunnat underlätta situationer för personer vars journaler inte får 

förstöras fastän de själva anser sig stjälpta av dem. För att i så stor mån som möjligt upprätthålla 

patientsäkerheten bör patienten ges en möjlighet till en ny väl genomförd undersökning, där 

resultatet från denna ska kunna trumfa den gamla. Om de samlade omständigheterna pekar på 

att journaluppgifterna gör mer skada än nytta borde således uppgifterna kunna raderas.  

Exakt hur ett sådant förfarande skulle se ut praktiskt kan diskuteras, men en möjlighet vore att 

potentiellt felaktiga journaluppgifter granskas av en mindre expertgrupp bestående av 

specialister i fältet, möjligtvis med en första bedömning gjord av en enskild specialist. För att 

undvika jävssituationer hade en lösning kunnat vara att sådana grupper antingen funnits på 

riksnivå eller togs från ett annat landsting/annan region. En risk är givetvis att arbetsbördan blir 

stor; ett pilotprojekt i något eller några landsting hade kunnat vara ett rimligt steg i processen. 

 

 

  



42 

 

 

6 Källförteckning 

Författningar 

EU-rätt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

 

Svenska författningar 

Regeringsformen (1974:152)   

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård  

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Patientdatalag (2008:355) 

Patientjournallag (1985:562)   

Patientlag (2014:821) 

Patientsäkerhetslag (2010:659)  

Personuppgiftslag (1998:204) 

Smittskyddslag (2004:168) 



43 

 

 

Myndighetsskrivelser 

SOSFS 2008:14. Socialstyrelsens föreskrifter om 

informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 

Handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring. 

Bevara eller gallra?: råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i 

landsting/region och kommun, [3. uppl.], Sveriges kommuner och landsting, Stockholm, 

2014. 

Socialstyrelsen, Nationella indikationer för God vård – Hälso- och sjukvårdsövergripande 

indikatorer − Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Stockholm: Socialstyrelsen, 

2009. 

 

Rättsfall 

EU-rätt 

Fall C-131/12 Google Spain v AEPD and Mario Costeja González, 2014. 

Ansökan 14461/88 Yvonne CHAVE née JULLIEN v FRANCE, 1991 

Fall 28341/95 Rotaru v Romania, 2001 

Fall 9248/81 Leander v Sweden, 1988 

 

Högsta förvaltningsdomstolen 

HFD 2013 ref. 33. 

 

Regeringsrätten 

RÅ 1989 ref 125 

RÅ 1995 not 212 

 

Kammarrätt: 



44 

 

Kammarrätten i Stockholm mål nr 1822-14 2015-04-02. 

 

Litteratur 

Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4., [omarb. och uppdaterade] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2010. 

Bygrave, Lee A., Data privacy law: an international perspective, 1. uppl., Oxford, Oxford 

University Press, 2014. 

Bygrave, Lee A., Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, Kluwer, 

The Hague, 2002. 

Colonna, Liane, Legal implications of data mining: assessing the European Union's data 

protection principles in light of the United States government's national intelligence data 

mining practices, Ragulka förlag, Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms 

universitet, 2016, Visby, 2016. 

Fahlberg, Gunnar, Vad säger patientdatalagen om patientjournaler?, 1. uppl., Gothia, 

Stockholm, 2009. 

Fröberg, Ulf H., Patientdatalagen: författningstexter och kommentarer : [den nya regleringen 

av patientdata], Institutet för medicinsk rätt (IMR), Lidingö, 2008. 

Magnusson Sjöberg, Cecilia, Rättsinformatik: inblickar i e-samhället, e-handel och e-

förvaltning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. 

Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 2. uppl., Iustus, Uppsala, 2012 

Nymark, Manólis, Patientdatalagen: informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården m.m., 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010. 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 3., [utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015. 

Sverne Arvill, Ebba & Johnsson, Lars-Åke, Patientens rätt, 5., [omarb.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2012. 

The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and 

diagnostic guidelines, WHO, Geneva, 1992 

 



45 

 

Artiklar 

Rynning, Elisabeth, Patientuppgifter som forskningsresurs — om integritetsskydd och 

intresseavvägningar, FT 2003, s. 95–126 

Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004–05, s. 297-333.  

Austin, E. J., Gibson, G. J., Deary, I. J., McGregor, M. J., & Dent, J. B. (1998). Individual 

response spread in self-report scales: personality correlations and consequences. Personality 

and Individual Differences, 24, 421–438 

Biochem Med (Zagreb). 2012;22(3):276-82. Interrater reliability: the kappa statistic. McHugh 

ML1. 

Carlsson, L, Beskrivning och utvärdering av Ambulatory Care Group (ACG). (Describing and 

Evaluating ACG). In Holmström S et al. Beskrivning av öppna vårdformer - en svensk 
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