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Presentationens innehåll

• Journalhandlingar
• var ges bestämmelser om dem?
• definition
• syfte och allmänna principer

• Upprättande av journalhandlingar
• vem kan göra anteckningar?
• vilka uppgifter antecknas?
• hur och när rättas anteckningar?

• Sekretessbeläggning av uppgifter i journalhandlingarna
• Utlämnande av uppgifter i journalhandlingar

• när är det fråga om utlämnande?
• på vilka grunder kan man utlämna?

• Rättelse av uppgifter i journalhandlingar
• Rätt till insyn i uppgifter i journalhandlingar
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• Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992, patientlagen) 

• SHM:s förordning om journalhandlingar (298/2009, förordningen om 
journalhandlingar) 

• Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av 
läkemedel (1088/2010)

• Personuppgiftslagen (523/1999)

• Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 
offentlighetslagen)

• Upprättande och hantering av journalhandlingar

Central reglering
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Journalhandlingar

• Med journalhandlingar avses handlingar och tekniska 
upptagningar som används, upprättas eller inkommer i 
samband med att en patients vård ordnas eller genomförs och 
som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra 
personliga uppgifter.

• obs. journalhandlingar är inte exempelvis handlingar som 
gäller fakturering, anmärkning, klagan eller 
patientskadeärenden

• journalhandlingarna bildar ett personregister
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Syftet med upprättandet av 
journalhandlingar: att betjäna

• planeringen, genomförandet och uppföljningen av vården av en 
patient samt främja kontinuiteten i vården

• patientens rätt att få information och rättssäkerhet 

• rättssäkerheten för yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården

• säkerheten och kvalitetskontrollen inom hälso- och 
sjukvårdstjänster 

• planeringen och utvärderingen av verksamheten samt forskning 
och undervisning
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• Nödvändiga
• Tillräckligt omfattande 
• Tydliga och begripliga
• Felfria

• Om det på grund av en kartläggning av patientens livssituation 
eller en annan motsvarande orsak är nödvändigt att med tanke 
på vården föra in detaljerade känsliga uppgifter som en annan 
person berättat om sig själv eller sin livssituation (t.ex. religiös 
övertygelse, ras, sexuell läggning, brottslig handling) ska dessa 
uppgifter antecknas i en separat handling i anslutning till 
patientens servicehändelse 

Centrala principer och krav som gäller
anteckningar i journalhandlingar 1(2)
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Centrala principer och krav som gäller
anteckningar i journalhandlingar 2(2)

• Av anteckningarna ska framgå källan till uppgifterna, om 
uppgifterna inte baserar sig på observationer som en 
yrkesutbildad person själv har gjort vid en undersökning eller 
det i journalhandlingarna antecknas andra uppgifter än sådana 
som gäller patienten själv.
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Upprättande av journalhandlingar

(SHM:s förordning om upprättande av 
journalhandlingar) 
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Om skyldigheten för en yrkesutbildad 
person inom hälso- och sjukvården att 
upprätta journalhandlingar
"Om skyldigheten för yrkesutbildade personer inom hälso- och 
sjukvården att föra och förvara journalhandlingar samt om 
tystnadsplikten i fråga om uppgifterna i dem gäller vad som 
stadgas i lagen om patientens ställning och rättigheter."
Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
(559/1994), 16 §

"En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skall 
anteckna sådana uppgifter i journalhandlingar som behövs för att 
ordna, planera, tillhandahålla och följa upp vården och 
behandlingen av en patient."
Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 12 §
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Vem kan göra anteckningar i 
journalhandlingarna?
• Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som deltar i 

vården
• Andra personer som deltar i vården med deras anvisningar (till 

den del som de deltar i vården)
• Studerande inom hälso- och sjukvården när de fungerar tillfälligt 

i uppgifter för legitimerad yrkesutbildad person (i övrigt 
godkänns anteckningar som görs av studerande av hans eller 
hennes chef, handledare eller en person som denne 
befullmäktigat)

• Andra än yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
som deltar i en sjuktransport har rätt att göra anteckningar i 
journalhandlingarna med iakttagande av de anvisningar som en 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ger.

• En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som 
dikterat anteckningar i journalhandlingar ansvarar för 
anteckningarna
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Vad antecknas (10 §)?
• Basuppgifter som antecknas:

• patientens namn, födelsedatum, personbeteckning, hemkommun och 
kontaktinformation

• namnet på verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller den enskilda 
yrkesutövarens namn

• namnet på den som gjort anteckningen samt dennes ställning och tidpunkten 
för när anteckningen gjordes,

• i fråga om uppgifter som inkommit när och varifrån de kommit
• i fråga om en minderårig patient vårdnadshavarnas eller en annan laglig 

företrädares namn och kontaktinformation samt namnet på den lagliga 
företrädare som utsetts för en myndig patient och denna företrädares 
kontaktinformation.

• Vid behov ska framgå:
• namnet på en nära anhörig eller någon annan kontaktperson som patienten 

uppgett samt eventuellt släktskapsförhållande och kontaktinformation
• patientens modersmål och kontaktspråk
• patientens yrke
• det försäkringsbolag som patientens arbetsgivare anlitar om det kan vara 

fråga om arbetsolycksfall eller yrkessjukdom
• det försäkringsbolag som anlitas om det är möjligt att vården betalas av 

försäkringsbolaget
• patientens samtycke till att uppgifter lämnas ut.
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• Centrala uppgifter om vården: patientens samtliga 
servicehändelser (t.ex. öppenvårdsbesök, hembesök, 
vårdperiod på avdelning, samtal)

• orsaken, förhandsuppgifter (anamnes), status
• observationer, undersökningsresultat
• problem, diagnos eller hälsorisk
• slutsatser 
• planering, genomförande och uppföljning av vården
• sjukdomsförloppet samt slututlåtande 

Vad antecknas (11 §)?
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Vad antecknas (12 §)?

• Anteckningar om sjukdomsförloppet och genomförandet av 
vården:

• Grunderna för diagnosen, för den vård som valts och för de 
avgöranden som fattats i tillräcklig omfattning 

• Hur vården har genomförts, om någonting särskilt uppdagats under 
vården och vilka avgöranden som fattats om vården medan den 
pågått

• En tillräckligt detaljerad beskrivning av operationer eller andra 
åtgärder
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Vad antecknas (12 §)?

• Material som permanent lagts in i patienten (t.ex. proteser, 
implantat, tandfyllningsämnen) ska antecknas i 
journalhandlingarna med en sådan noggrannhet att de kan 
identifieras senare

• Alla recept (inklusive alla förnyelser av recept) läkarutlåtanden, 
sjukintyg, invaliditetsintyg och andra intyg samt 
rehabiliteringsplanen ska antecknas i patientjournalen enligt 
den tidpunkt då de utfärdats

• Om självbestämmanderätten för en patient begränsas med stöd 
av mentalvårdslagen, lagen om missbrukarvård , lagen om 
smittsamma sjukdomar  eller någon annan lag, ska det göras 
en särskild anteckning om detta i journalhandlingarna, och av 
denna anteckning ska framgå orsaken till åtgärden, dess art 
och längd, en bedömning av hur åtgärden inverkar på vården 
av patienten samt namnet på den läkare som ordinerat 
åtgärden och de personer som vidtagit åtgärden
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• Hos patienten känd riskfaktor (läkemedelsallergi, materialallergi 
och överkänslighet) 

• Uppgifter om sådana hälsorisker som en arbetstagare på grund 
av arbetet är utsatt för ska antecknas i eller fogas till 
företagshälsovårdens journalhandlingar gällande arbetstagaren

• Uppgifter om konstaterade skadliga verkningar av 
undersöknings- och vårdåtgärder samt om  vård som inte haft 
någon effekt

• Misstänkta patient-, apparat- eller läkemedelsskador ska 
antecknas detaljerat i patientjournalen så att det av 
anteckningarna framgår en beskrivning av skadan, en 
redogörelse för personer som deltagit i vården samt i fråga om 
apparat- och läkemedelsskador en beskrivning av vad som 
misstänks ha orsakat skadan.

Vad antecknas (13 §)?
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• I patientjournalen ska det tillräckligt ofta göras anteckningar i 
kronologisk ordning om förändringar i patientens tillstånd, de 
undersökningar som gjorts och den vård som getts patienten

• I anslutning till patientjournalen antecknas för varje vårdperiod 
dagligen observationer, vårdåtgärder och motsvarande 
omständigheter som gäller patientens tillstånd

• I sjukhusvård ska läkaren med minst tre månaders mellanrum 
från det att vårdperioden inletts göra ett 
uppföljningssammandrag oberoende av om väsentliga 
förändringar har inträffat i patientens tillstånd 

Vad antecknas vid vård på avdelning (14 §)?
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• Anteckningar om sådana telefonförhandlingar som är av 
betydelse för patientens diagnos eller vård samt om andra 
liknande konsultationer och vårdförhandlingar (tidpunkt, 
deltagare, avgöranden som fattats och hur de verkställts)

• Konsultation så att patienten kan identifieras (även den som 
konsulterats ska göra anteckningar om sitt konsultationssvar 
eller på annat sätt ha kvar uppgifter om svaret)

Vad antecknas om konsultationer och 
vårdförhandlingar (15 §)?
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Vad antecknas om akutvård (16 §)?

• Anteckningar om vård och observation i samband med akutvård 
och sjuktransport

• Om en läkare deltar i akutvården eller sjuktransporten 
personligen eller genom konsultation, ska detta framgå av 
journalhandlingarna
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• Över varje vårdperiod på avdelning eller institution samt för en 
sådan poliklinisk vårdperiod vid vars utgång vården upphör eller 
vårdansvaret överförs på en annan verksamhetsenhet för 
hälso- och sjukvård

• Slututlåtandet ska utöver sammanfattningar av den vård som 
getts innehålla klara och detaljerade anvisningar för 
uppföljningen av patienten och för den fortsatta vården samt en 
beskrivning av eventuella avvikelser i patientens återhämtning 
efter en åtgärd och patientens tillstånd när servicehändelsen 
avslutas

Slututlåtande om vården (17 §) 
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Vad antecknas om informationen till 
patienten (18 §)?

• Om patienten blir tvungen att vänta på vård, anteckningar om 
orsaken till dröjsmålet, om den tidpunkt som patienten 
meddelats att han eller hon får vård och om att de nämnda 
uppgifterna har meddelats patienten 

• Uppgift om patienten har hänvisats till en annan vårdplats
• Uppgift om den tidpunkt för vård som meddelats patienten 

ändras
• Uppgift om upplysningar som enligt 5 § i patientlagen getts 

patienten
• Orsaken, om upplysningar inte getts patienten
• Patientens vägran att genomgå undersökning eller ta emot vård
• Om patienten uttrycker sin vilja om vården, en anteckning som 

bekräftats av patienten eller separat handling
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Anteckningar i specialsituationer (19 §)

• Om vården av en minderårig patient sker i samförstånd med 
patienten, ska anteckningar om detta göras i 
journalhandlingarna. Av anteckningarna ska även framgå om 
den minderåriga patienten tillåter att uppgifter ges till 
vårdnadshavaren  

• Om en myndig patient på grund av mental störning eller psykisk 
utvecklingsstörning eller av någon annan orsak inte kan fatta 
beslut om vården eller behandlingen vårdas i samförstånd med 
sin lagliga företrädare, en nära anhörig eller någon annan 
närstående, ska en anteckning om detta göras i 
journalhandlingarna
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Tidsfrister för anteckningar i 
journalhandlingar

• Anteckning ska göras utan dröjsmål, senast inom fem dygn 
efter att patienten avlägsnar sig från mottagningen eller efter att 
servicehändelsen i övrigt avslutas

• Remisser ska utan dröjsmål upprättas och sändas till platser för 
fortsatt vård

• Sammandrag till patienten samt till platsen för fortsatt vård inom 
fem dygn

• Avvikelser från tidsfristerna kan göras endast av särskilda skäl!
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Sekretessbeläggning av uppgifter i 
journalhandlingarna

23



Sekretessbeläggning av uppgifter i 
journalhandlingarna 1/3

• Uppgifter i journalhandlingarna (alla!) är sekretessbelagda 
(Patientlagen 13 § 1 mom.)

• HUVUDREGEL: En yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården eller någon annan som arbetar vid en 
verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller utför 
uppdrag för den får inte utan patientens skriftliga samtycke till 
utomstående lämna sådana uppgifter som ingår i 
journalhandlingarna

• Utomstående = personer som inte vid verksamhetsenheten 
eller på uppdrag av den deltar i vården av patienten eller i andra 
uppgifter i samband med vården

• Tystnadsplikten kvarstår efter det att anställningsförhållandet 
eller uppdraget har upphört (Patientlagen 13 § 2 mom.)

24



Sekretessbeläggning av uppgifter i 
journalhandlingarna 2/3
• DOCK: Uppgifter som ingår i journalhandlingar får utan 

patientens skriftliga samtycke ges (Patientlagen 13 § 3 
mom.):

1) om det uttryckligen särskilt föreskrivs i lag om utlämnande av uppgifter eller 
rätt att få del av uppgifter
2) uppgifter som behövs för ordnande av undersökning och vård av patienten till 
någon annan verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en yrkesutbildad 
person inom hälso- och sjukvården samt en sammanfattning av den vård som 
givits patienten till den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller den 
yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har remitterat patienten 
till vården, och till den ansvariga läkaren för patienten, i enlighet med patientens 
muntliga samtycke eller sådant samtycke som annars framgår av 
sammanhanget
3) uppgifter som är nödvändiga för ordnande av undersökning och vård av 
patienten till någon annan finländsk eller utländsk verksamhetsenhet för hälso-
och sjukvård eller yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, om 
patienten på grund av mental störning, utvecklingsstörning eller av någon annan 
motsvarande orsak saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av sitt 
samtycke och inte heller har någon laglig företrädare, eller om patienten inte 
kan ge sitt samtycke på grund av att han eller hon är medvetslös eller av 
någon annan därmed jämförbar orsak,
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Sekretessbeläggning av uppgifter i 
journalhandlingarna 3/3

4) uppgifter om patientens person och hälsotillstånd till en nära anhörig till 
patienten eller någon annan patienten närstående då patienten är 
intagen för vård på grund av medvetslöshet eller av någon annan 
därmed jämförbar orsak, om det inte finns skäl att anta att patienten 
skulle förbjuda detta
5) uppgifter om den hälso- och sjukvård som en avliden person fått under 
sin livstid på motiverad skriftlig ansökan till den som behöver uppgifterna för 
att utreda eller tillgodose viktiga intressen eller rättigheter i den mån 
uppgifterna är nödvändiga för detta ändamål; mottagaren får inte använda 
eller lämna uppgifterna vidare för något annat ändamål.
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Utlämnande av uppgifter i journalhandlingar
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Om utlämnande av uppgifter

• När en utomstående begär att få upplysningar om 
patienten, är det fråga om utlämnande av uppgifter

• FÖRSÄKRA DIG OM ATT DET ÄR LAGLIGT ATT 
UTLÄMNA UPPGIFTERNA

• Skriftlig begäran
• Motivering (patientens skriftliga samtycke eller lagrum) till 

varför rätt att få uppgifter föreligger
• Svar ges endast på det som efterfrågas: t.ex. ett 

skräddarsytt utlåtande
• Ansvaret för lagligheten är hos den som lämnar ut 

uppgifterna!

• Beslut att inte utlämna uppgifter
• Förfarandet regleras i 14 § i offentlighetslagen
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Om patientens samtycke till att uppgifter 
lämnas ut

• Enligt personuppgiftslagen avses med samtycke varje slag av 
frivillig, särskild och på information baserad viljeyttring genom 
vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter 
som gäller honom

• När den registrerade ger sitt samtycke, ska han eller hon vara 
medveten om för vilket ändamål han eller hon ger sitt samtycke.  
Detta förutsätter att patienten ges förhandsinformation om 
utlämnandet av de aktuella uppgifterna

• För att den registrerade i verkligheten ska kunna utnyttja sin 
självbestämmanderätt i fråga om informationen då han eller hon 
överväger huruvida han eller hon ger sitt samtycke till 
utlämnande av uppgifter till arbetsgivaren, ska åtminstone 
följande omständigheter framgå av samtyckeshandlingen: 

• Vem utlämnar uppgifterna?
• Till vem utlämnas uppgifterna?
• För vilket ändamål utlämnas uppgifter?
• Vilka uppgifter utlämnas?
• Datum och patientens underskrift
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Vilka uppgifter om utlämnande av 
patientuppgifter ska antecknas
(förordn. om journalhandlingar 21 §)?
• Vilka uppgifter?
• När?
• Till vem?
• Vem utlämnade?
• Grunden till utlämnandet (patientens skriftliga eller muntliga 

samtycke, lag)
• Om förbud av utlämnande av uppgifter
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Rättelse av uppgifter i journalhandlingar

(Personuppgiftslagen 29 §)
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Hur rättas en felaktig uppgift?

• Felaktiga eller bristfälliga uppgifter rättas på eget initiativ/på 
patientens yrkande utan obefogat dröjsmål

• Både den ursprungliga och den rättade anteckningen ska kunna 
läsas senare

• Uppgifterna om den som gör rättelsen samt rättelsens datum ska 
antecknas

• Om krav på rättelse av en uppgift inte godkänns
• Skriftligt intyg + orsaker till att kravet inte har godkänts
• Den registrerades rätt att föra saken till dataombudsmannen för 

behandling
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Rätt till insyn i uppgifter i journalhandlingar

Personuppgiftslagen 26–28 §
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Vad är rätten till insyn?

• Rätten till insyn är personlig och gäller endast uppgifter som 
gäller personen själv

• Kan inte utövas av en befullmäktigad företrädare

• En minderårig har rätt till insyn i sina egna uppgifter till den del 
han eller hon är förmögen att själv besluta om sin vård

• Bestämmelser om rätten till insyn ges i personuppgiftslagen

• Om en patient förvägras insyn, kan patienten föra saken till 
dataombudsmannen för behandling
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