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Remissvar på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling 

av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården, dnr 4.1-39055/2013  

 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar 

för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. 

 

Synpunkter har inkommit från Svensk förening för Medicinsk Informatik och SLS IT-

kommitté. 

 

Sammanfattning: Vi anser att förslaget till nya föreskrifter inom detta viktiga område är en 

viktig uppdatering och klargörande inom flera områden. Dock anser vi att den nya 

föreskriften inte ger tillräcklig vägledning där vi har ett antal förslag till konkreta tillägg och 

alternativa formuleringar. 

 

Några av dessa förslag framkom i vårt remissvar på nu gällande föreskrift 2008:14 och 

tillhörande handbok som var på remiss först 2009. Vi noterar att några av våra synpunkter 

ännu inte har lett till några förändringar. En generell synpunkt är att det visserligen är bra att 

få förtydliganden inom informationssäkerhetsområdet men det har nu blivit ett mycket stort 

antal paragrafer inom detta område som huvudsakligen är uppgifter för ledningsfunktioner 

inom området informationssäkerhet och inte aktuellt att läsa för den stora gruppen 

vårdpersonal som bör läsa andra viktiga delar av denna föreskrift. Samtidigt är många av 

dessa råd inom informationssäkerhet sådana som är relativt vaga och ändå ingår i ett 

professionellt arbete med informationssäkerhet som föreskrivs med vägledningar i Allmänna 

råd till internationella standarder som vi tycker är utmärkta. Sammanfattningsvis tycker vi att 

man bör överväga att korta råden om informationssäkerhet och förslagsvis placera dem längre 

bak i föreskriften. 
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Här följer detaljerade synpunkter: 

 

Kapitel 3. Ledningssystem 2§ Allmänna råd 

 

Här anger föreskriften att följande standarder bör användas då ledningssystemet byggs upp: 

 

− Ledningssystem för informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 27001:2013,  

   fastställd 26 februari 2014).  

− Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 27002:2013, 

   fastställd 26 februari 2014).  

 

I gällande handbok för tillämpning av SOSFS 2008:14 anges också följande som tillkom efter 

påpekande från oss 2009:  

 

”Utöver de nämnda standarderna har en specifik standard för informationssäkerhet inom 

hälso- och sjukvården tagits fram: Hälso- och sjukvårdsinformatik – Ledningssystem för 

informationssäkerhet i hälso- och sjukvården baserat på ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2008). 

Denna internationella standard specificerar ett antal detaljerade kontroller för att styra hälso- 

och sjukvårdsrelaterad informationssäkerhet. Den innehåller även goda exempel på riktlinjer 

för informationssäkerhet inom detta område.” 

 

Vi anser att denna vägledning som är specifik för sjukvården och nu finns tillgänglig från SIS 

på svenska också bör in i det nya allmänna rådet. För att undvika problemet med att 

standardiseringen regelbundet uppdaterar sina publikationer föreslår vi att SOSFS refererar 

bara till grund numret utan årtal, i detta fall SS-ISO 27799. (En ny version av denna kommer 

vara tillgänglig inom kort). 

 

Kapitel 5. Patientjournalens struktur och innehåll 

 

Här har Socialstyrelsen nu föreslagit i §2 att ”Vårdgivaren ska säkerställa att uppgifterna i en 

patientjournal är entydiga.” 

 

Det tycker vi är utmärkt men det följs av allmänna råden att: 

 

”För att försäkra sig om att uppgifterna är  

entydiga bör vårdgivaren använda  

 

– Socialstyrelsens termbank, 

– Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 

   hälsoproblem (ICD-10-SE), 

– Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), 

– Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), 

– Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 

   barn- och ungdomsversion (ICF-CY), och 

– Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms (Snomed CT). “ 

 

Vi anser att dessa råd både är otillräckliga och ytterst svåra att tillämpa då det i ett stort antal 

fall är kontradiktoriska termer och definitioner som ges i dessa källor. I synnerhet är det 

otillfredsställande att vårdgivarna inte får något konkret råd om hur man bör tillämpa det nya 

stora verket SNOMED CT som ju sedan några år finns helt på svenska också (borde ges en 

svensk översättning av namnet på terminologin också). Den innehåller ju termer och 

systematiska definitioner genom relationer till andra begrepp. 
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Dessa begrepp täcker i mycket stor utsträckning de områden som beskrivs i de övriga 

terminologierna ovan. Det är bra att man inte i allmänna råden tar in en daterad version 

eftersom dessa kontinuerligt uppdateras. Dock har man angivit ICD-10 ovan vilket är lite 

olyckligt då det endast återstår få år tills vi får ICD-11 från WHO (som också harmoniseras 

med SNOMED CT). 

 

Vi förstår att det inte i dagsläget är möjligt att mer precist ange i vilka sammanhang de olika 

terminologierna skall användas och föreslår att man därför skriver den inledande meningen så 

här i stället för ”För att försäkra sig om att uppgifterna är  

entydiga bör vårdgivaren använda”: 

 

”För att försäkra sig om att uppgifterna är  

entydiga bör vårdgivaren sträva mot att ge tydliga riktlinjer och verktyg som 

gör det möjligt att ersätta fri text med strukturerad journalinformation där man 

använder sig av definierade terminologier för olika syften som bland annat kan 

hämtas ur följande källor utgivna av Socialstyrelsen” 

 

Ett viktigt argument för detta är att entydighet inte alltid kan uppnås med en definierad term i 

sig utan att ett dokumentationssammanhang måste finns som bör vara strukturerat och 

standardiserat. Det är också viktigt att vårdgivarna använder andra definierade terminologier 

för vissa uppgifter även om Socialstyrelsen inte står som utgivare. Ett område som SFMI flera 

gånger påpekat att Socialstyrelsen borde ge vägledning om gäller terminologin för beställning 

och svar av laboratorietester där vi skulle önska att man skrev in IUPAC/C-NPU som lämplig 

källa. Ett annat område gäller identifiering av läkemedelsprodukter där terminologier utgivna 

av Läkemedelsverket bör användas i stället för fri text. 

 

 

 

Vi skulle också önska att den nya föreskriften innehöll en paragraf i det 5:e kapitlet som anger 

den viktiga egenskapen att en vårdgivares journals struktur skall kunna kommuniceras med 

semantisk interoperabilitet till andra vårdgivare vid behov, fr.a. i Sverige men också i ökande 

grad inom hela EU/EES om rådet enligt patientrörlighetsdirektivet. Det är också väsentligt att 

journalens struktur bygger på standarder för att man enkelt, effektivt och entydigt skall kunna 

tillämpa automatiserade beslutsstöd samt att data kan användas för systematiskt 

kvalitetsarbete och klinisk forskning. 

 

Vi skulle vilja föreslå följande §2b 

 

”Vårdgivaren ska säkerställa att uppgifterna i en patientjournal skall kunna 

kommuniceras på ett effektivt och entydigt sätt till andra vårdgivare (efter 

samtycke). Det erfordrar att man tillämpar öppna standarder för 

informationsmodeller och detaljerade mallar för olika syften. Vårdgivaren ska 

även beakta att standardiserad struktur på journaler kan vara nödvändigt för att 

man ska kunna tillämpa automatiserade beslutsstöd som kan förbättra 

patientsäkerheten och underlätta vårdens effektivitet. Ett ytterligare syfte med 

standardiserade informationsmodeller är att underlätta systematiskt 

kvalitetsarbete, inom vårdgivaren, i nationellt samarbete via kvalitetsregister 

och för olika kliniska forskningsprojekt. 
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  Allmänna råd 

 

Exempel på sådana standarder är: 

SIS-EN/ISO 13606: Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation av 

elektronisk patientjournal  

openEHR  (Open Electronic Health Record Foundation – Reference Model)” 

 

 

6 § Vårdgivaren ska även säkerställa att en patientjournal, i förekommande fall, innehåller 

uppgifter om 

… 

3. vårdhygienisk smitta,  

 

Svenska Läkaresällskapet påpekade redan 2008 och 2009 i remissvar att denna term 

”vårdhygienisk smitta” är olämplig. Till 2008 var denna term inte alls i allmänt bruk (Google 

hittade den inte alls och även nu är nästan alla användningar av termen referenser till denna 

föreskrift som kom 2008). Vi menar att ytterst få personer som har journalföringsplikt har 

anammat denna term. Termen finns inte heller i SoS termbank. Vi menar att det är en 

olyckligt val term och att det begrepp som avses vilket inte alls definieras här måste 

analyseras. Menar man "smitta som en patient har ådragit sig i vården" – vårdrelaterad 

infektion - vilket i och för sig vore intressant men definitivt inte är något som i dagens 

journalföring brukar finnas med som en särskild rubrik utan vara ett faktum om det (vilket är 

undantagsvis) är känt när man beskriver den infektion det gäller, t.ex. av ett sår. En sådan 

smitta är ju i så fall resultatet av en bristfällig vårdhygien och inte orsakad av vårdhygienen i 

sig. Eller menar Socialstyrelsen en risk för att en patient med en aktiv infektion kan utgöra ett 

särskilt vårdhygieniskt problem vilket kräver särskilda rutiner, gäller t.ex. patienter med 

blodsmittor som hepatit och HIV men kan också gälla vissa luftburna infektioner som TBC 

eller vattkoppor.  

 

Det är nu dags att ändra detta misstag, förslagsvis genom att i stället använda den sedan länge 

etablerade termen vårdrelaterad infektion.  

 

 

När problemet är av tillräcklig grad (mer än en hostande ÖLI eller en virusorsakad 

gastroenterit som båda är vårdhygieniska problem där både personal och andra patienter 

riskerar att smittas i vården) så har man i dagens vård angivit sådan särskild smittrisk under 

Varning eller modernare Uppmärksamhetsinformation vilket är mer lämpligt och sedan länge 

i bruk än att göra det under termen Vårdhygienisk smitta.  

 

Följande står idag i gällande handboken till föreskriften 2008:14 som förklaring till vad man 

skall dokumentera under denna rubrik Vårdhygienisk smitta: 

 

  Uppgifter om vårdhygienisk smitta. 

Även uppgifter om vårdhygienisk smitta ska finnas i patientjournalen. Detta innebär att alla 

vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som uppstått under eller i anslutning till 

vårdtiden, ska dokumenteras så att man vid en utredning kan spåra smittans ursprung, 

identifiera andra som utsattas för risk att bli smittade och vidta preventiva åtgärder som kan 

förhindra att fler personer drabbas. 

Relevanta uppgifter omfattar bland annat vilken mikrobiologisk provtagning som genomförts, 

var patienten varit inlagd, vilka procedurer som patienten genomgått som kan innebära 

smittrisk, vilken behandling patienten fått och när den satts in. 
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Under pågående utbrott dokumenteras lämpligen de uppgifter som vårdgivaren och 

smittskyddsläkaren efterfrågar för att bekämpa utbrottet.” 

 

 

Detta stycke är inte alls klargörande. I sista meningen hänvisas till att man bör rådfråga 

vårdhygienisk expertis för att få riktlinjer. Det skulle vara intressant om Socialstyrelsen 

känner till sådana riktlinjer att man åtminstone sammanfattar dem här i handboken när man 

fört in kravet på att redovisa vårdhygienisk smitta i föreskriften. De krav som nämns som 

säger att man skall dokumentera alla möjliga infektioner som kan överföras mellan objekt och 

personer för att kunna dokumentera alla möjliga spridningsvägar vore kanske intressant men 

förefaller helt orealistiskt med tanke på den enorma mängd möjliga smittkällor som finns vid 

ett normalt vårdtillfälle, framför allt i slutenvården. Man måste också beakta att man ofta inte 

känner till den vårdrelaterade infektionen förrän efteråt och man måste kraftigt begränsa det 

som kan dokumenteras proaktivt för att man ska kunna följa upp inträffade infektioner. En 

uppgift som man kan överväga at göra till en obligatorisk journaluppgift är vilka rum en 

patient vårdats i. 

 

Varning/uppmärksamhetsinformation 

 

Som påpekades i en särskild skrivelse från Läkarförbundet till Regeringen 2009-10-21 är det 

en oerhört viktig patientsäkerhetsfråga att Varningar om t.ex. överkänslighet för läkemedel på 

ett entydigt sätt representeras i journaler och kan överföras också mellan olika system och 

vårdgivare också internationellt. Sveriges kommuner och landsting/Inera utarbetade för nu 

mer än fem år sedan detaljerade förslag till hur denna viktiga fråga skulle kunna representeras. 

Vi noterar att Socialstyrelsen inte gjort någonting för att utveckla regelverket på denna viktiga 

punkt och i den nya föreskriften finns bara följande formulering: 

 

”Vårdgivaren ska säkerställa att patientjournalen innehåller en markering som ger en varning 

om att en patient har visat intolerans eller har en överkänslighet som innebär en allvarlig risk 

för hans eller hennes liv eller hälsa. Markeringen ska göras på ett sådant sätt att den är lätt att 

uppmärksamma”. 

 

Vi vill uppmana Socialstyrelsen att införa betydligt bättre anvisningar för hur varningar och 

annan uppmärksamhetsinformation bör införas. 

 

Signering och längsta tid för ”olåsta journaluppgifter” 

 

I den nya föreskriften har kraven på signering ytterligare försvagats och lämnas till 

vårdgivaren att själv besluta om regler. Detta är den nya lydelsen: 

 

”4 § Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för signering av journalanteckningar och 

för bekräftelse av åtgärder som gäller en patients vård och behandling.” 

 

I den gällande versionen av föreskriften står det i stället: 

 

”5 § Rutinerna för hantering av patientuppgifter ska även säkerställa att uppgifter i patientjour

nalen inte kan ändras 

eller utplånas (låsas) annat än med stöd av bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355).  Ru

tinerna ska vidare säkerställa att uppgifterna låses en viss tid efter det att de har förts in i 

patientjournalen, dock senast efter fjorton dagar.” 
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Som vi påpekade 2009 är det mycket otillfredsställande med de ibland mycket långa 

latenstider som fortfarande i vissa fall finns mellan händelse och diktering (oftast men inte 

alltid samma dag) och tillgänglighet i journalen utskriven text (efter diktat) och signerat av 

ansvarig person. Detta har ytterligare accentuerats av patienternas ökade tillgång till att läsa 

sina anteckningar. Det tidigare kravet på högst 14 dagar gällde bara tiden mellan införd text 

och underskrift/alternativt låsning men inte alls den viktigare tiden från händelse till 

tillgänglighet av journalanteckning. 

 

 

Även om det kan vara lämpligt att ha lite olika krav på längsta tider för olika verksamheter 

som kanske bäst fastställs lokalt är det önskvärt med tydligare krav och kanske allmänna råd 

från Socialstyrelsen. 

 

Vårt förslag till lydelse av 4§ är följande som lägger till den viktiga tidsaspekten: 

 

4 § Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för signering av 

journalanteckningar och för bekräftelse av åtgärder som gäller en patients vård 

och behandling. Dessa rutiner ska innehålla regler för längsta tid mellan 

händelse och tillgång till signerade uppgifter där man skiljer på initial 

registrering, ev. efter diktat och slutlig signerad eller låst form. 

 

 

 

Vi noterar dock med glädje att vårt förslag från 2009 att skilja på signering och bekräftelse nu 

har införts men de termerna bör förtydligas t.ex. i definitioner. 

 

 
Svaret har utarbetats av Gunnar Klein och Daniel Karlsson, sektionen för medicinsk informatik. 

 

 

 

För Svenska Läkaresällskapet 

 

 
Kerstin Nilsson   Göran Petersson 

Ordförande    Ordförande IT-kommittén  


