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En sammanhållen journal



Disposition

• Sammanhållen journalföring – vad är det?

• Utmaningar i största allmänhet

• Utmaningar för PCV

• Framtiden



Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare 

tillgängliggör vissa journaluppgifter för varandra. 



Sammanhållen journalföring 
”Ett elektroniskt system, som gör det 
möjligt för en vårdgivare att ge eller få 
direktåtkomst till personuppgifter hos 
en annan vårdgivare”



Sammanhållen journalföring
Steg 1

För att göra uppgifterna tillgängliga för andra vårdgivare krävs att

• vårdgivarna har kommit överens om sammanhållen journalföring och

• patienten har informerats om vad den sammanhållna journalföringen innebär och

• patienten inte har motsatt sig att uppgifterna görs tillgängliga (opt-out).

Steg 2

För att ta del av patientuppgifter genom sammanhållen journalföring krävs vid vårdtillfället att

• det finns en patientrelation och

• uppgifterna kan antas ha betydelse för att ge vård och behandling och

• patienten samtycker till det.

• Vårdgivaren får också behandla uppgifterna om

• det finns eller har funnits en patientrelation och

• uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda ett intyg om patientens vård och

• patienten samtycker till det.
Källa: https://div.socialstyrelsen.se/juridiskt-stod/ta-del-av-uppgifter-mellan-vardgivare



Sammanhållen journalföring idag



Allmänna utmaningar idag

• Kommuners (och andras) anslutning

• Vilka informationsmängder som tillgängliggörs

• Bristande enhetlighet

• ”Samma” vårdinformationssystem löser inte 

problemet (förutom kanske inom regioner)

• Mellan regioner – endast åtkomst via NPÖ



Utmaningar idag PCV

• Biomedicinskt fokus på vad som tillgängliggörs

• Information kopplad till verksamhet (dvs inte till 

individ eller process)

• Endast hälso- och sjukvårdsproducerad data



Framtiden då?
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Forskning

En nationell infrastruktur för 
hälsodataområdet som fungerar för alla
aktörer och alla lagliga syften.



Tack


