Information till patient om loggutdrag från patientjournalen inom
hemsjukvården i Skurups kommun
Dina uppgifter i vården
Det finns en skyldighet att dokumentera uppgifter om din vård enligt patientdatalagen. Syftet
med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av dig samt att
ge stöd för den personal som vårdar dig. Alla dina uppgifter i vården omfattas av sekretess och
tystnadsplikt gäller. Det är som huvudregel bara den personal som vårdar dig eller
administrerar din vård som får ta del av dina uppgifter.
Patientdatalagen möjliggör att personal inom vårdgivarens1 organisation och mellan olika
vårdgivare kan få elektronisk åtkomst till dina uppgifter men ställer å andra sidan höga krav på
att skydda din integritet. Bland kraven för elektronisk tillgång finns att personalen ska vara
säkert identifierad, ha tilldelats behörighet för att få arbeta med dina uppgifter i elektroniska
system samt att åtkomst till patientuppgifter ska följas upp.
Loggning
Varje gång någon i vården läser i en elektronisk journal registreras aktiviteten. Det går då att i
efterhand, via en så kallad logg, spåra vem som har läst journalen, var den personen arbetar och
när det skedde.
Loggkontroll
Vårdgivaren/organisationen är skyldig att följa upp personalens elektroniska åtkomst till
patientjournalen och kontrollera så att ingen obehörigt tittat i journalen. Den som tar del av
uppgifter ur en patientjournal utan att ha rätt till det, kan straffas.
Begäran om utdrag av logguppgifter
Som patient har du möjlighet att ta del av logguppgifter, det vill säga en lista över vilka som har
tittat på dina patientuppgifter. Fyll i blankett för begäran om utdrag av logguppgifter. Denna
blankett skickas sedan till Skurup kommun, se adress på blanketten. En logg kan vara mycket
omfattande beroende på antalet vårdtillfälle, eftersom varje aktivitet registreras. Vid begäran
om utdrag av logguppgifter underlättar det således mycket om begäran kan avgränsas så mycket
som möjligt i tid och plats. Den som handlägger ärendet kan komma att kontakta dig med
kompletterande frågor.
Loggutdraget
Ett loggutdrag innehåller uppgifter om vem som har varit inne i din journal och när. Aktiviteter i
din journal bör ligga ungefär i tiden för dina vårdbesök med tillhörande remiss och svarstider.
Det behöver inte vara sjuksköterskans namn som förekommer i loggutdrag utan det kan
vanligen också vara annan personal som gör anteckningar eller som behöver tillgång till
journalen i olika sammanhang. Har du frågor kring loggutdraget t ex kring förkortningar eller
yrkesroller kontaktar du lämpligast Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

1

Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig
vårdgivare) samt annan juridisk person el enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)

Misstanke om dataintrång2
Om du misstänker att någon har varit inne i din journal utan att ha rätt till det, kan du kontakta
Medicinskt ansvarig sjuksköterska. En utredning sker då på din begäran. Om misstanke om
dataintrång kvarstår kommer den misstänkte att konfronteras med utredningsmaterialet och få
möjlighet att yttra sig. Du kommer att hållas informerad om utredningens resultat. Om
misstanke fortfarande kvarstår är huvudregeln att en polisanmälan görs. En polisanmälan kan
göras av vårdgivaren och/eller av dig som patient. Vårdgivaren har också möjlighet att hantera
ärendet arbetsrättsligt exempelvis genom avstängning.
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Den som olovligen bereder sig tillgång till ett elektroniskt personregister tex patientuppgifter kan dömas för dataintrång till fängelse eller böter enligt Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 9 c §

