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FÖRORD 
 

År 2008 trädde en ny patientdatalag i kraft som hade som syfte att ytterligare 

stärka patientsäkerheten genom att möjliggöra direktåtkomst till 

patientinformation även hos andra vårdgivare än den vårdgivare där 

informationen har registrerats. Eftersom patientinformation eller information om 

hälsa ses som känslig information så innehöll den nya lagen samtidigt krav på 

att patientintegriteten skulle bevakas i samband med användningen av 

patientinformationen för olika syften. Efterhand som PDL har börjat tillämpas 

inom hälso- och sjukvården har det framförts kritik mot lagen. Lagen går ut på 

att patientsäkerheten ibland får ge vika för hänsyn till patientintegriteten på ett 

sätt som anses problematiskt. I syfte att se över lagstiftningen tillsatte regeringen 

2011 en utredning (Utredningen om rätt information i vård och omsorg) för att 

belysa och ge förslag på eventuella justeringar av patientdatalagen. I 

utredningsuppdraget har man sett behov av en modell för hur man kan göra 

avvägningar mellan de olika etiska värden som representeras av patientintegritet 

och patientsäkerhet. Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet har fått i 

uppdrag att ta fram en sådan modell, vilken presenteras i föreliggande rapport. 

Arbetet har genomförts av professor Lars Sandman i dialog med företrädare för 

utredningen, medarbetare inom Prioriteringscentrum samt den expertgrupp kring 

behörighet, spärr och logg inom ramen för patientdatalagen som finns i Västra 

Götalandsregionen. 

 

Förutom att vara ett stöd för den statliga utredningen så är förhoppningen är att 

rapporten ska bidra med stöd i de prioriteringar och avvägningar som kan 

behöva göras mellan patientintegriteten och andra värden inom ramen för 

patientdatalagstiftningen i landsting och regioner. Rapporten utgår dock i stor 

utsträckning från att målgruppen är insatt i och är van att tillämpa 

patientdatalagstiftningen. 

 

Linköping december 2013 

Per Carlsson 
Professor, centrumchef för Prioriteringscentrum 
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SAMMANFATTNING 
 

Denna rapport är resultatet av ett uppdrag från Utredningen om rätt information i 

vård och omsorg. En av de frågor som utredningen haft att ta ställning till 

handlar om hur avvägningen mellan patientens integritet å ena sidan och 

patientsäkerhet (samt andra värden som står på spel) å andra sidan ska ske. I 

rapporten presenteras en strukturerad modell för vilka frågeställningar en sådan 

avvägning måste ta hänsyn till, för att kunna identifiera behov av förändrad 

lagstiftning eller praxis. Detta utifrån den existerande patientdatalagstiftningen. 

Modellen är även tänkt att kunna fungera när avvägningsproblem uppkommer 

hos vårdgivare, för att ge vägledning för vilket utrymme 

patientdatalagstiftningen ger för andra centrala etiska värden inom hälso- och 

sjukvården. 

 

I rapporten diskuteras två typfall. Det första fallet handlar om när en 

begränsning av tillgången till information riskerar att hota andra värden. Det 

andra fallet handlar om när det finns en risk att tillgång till information hotar 

andra värden. Utgångspunkten för modellen är att patientens integritet 

framförallt tillskrivs ett instrumentellt värde i svensk lagstiftning, d v s 

integriteten är viktig att upprätthålla eftersom den framförallt skyddar andra 

värden. De värden som integriteten är tänkt att skydda men ibland även kan 

förhindra realiserandet av är, hälsa och livskvalitet, autonomi, värdighet samt 

jämlikhet och rättvisa. Att upprätthålla integriteten men även att ha ett bristande 

skydd för integriteten kan därmed leda till värdeförluster. I modellen har det 

utformats en matris där man ska kunna åskådliggöra de värdeförluster som kan 

uppstå i relation till olika parter utifrån en viss integritetsproblematik (i en bilaga 

finns det ett antal olika exempel på integritetsproblem i relation till 

patientdatalagstiftningen). Med utgångspunkt från matrisen är modellen 

utformad i två olika varianter beroende på vilket av ovanstående typfall det 

handlar om. Utifrån en diskussion kring de olika frågeställningar och vägval 

som kan uppkomma i analysen av de två typiska integritetsproblemen är 

modellen strukturerad i form av två olika beslutsträd. I beslutsträden bildar 

patientdatalagstiftningen underlag för relevanta frågor att ta ställning. Dessa 

leder vidare genom beslutsträdet för att slutligen identifiera de punkter där 

lagstiftningen inte ger någon vägledning eller där en potentiell konflikt mellan 

olika värden fortfarande kvarstår. Dessa modeller exemplifieras med tre olika 

konkreta fall där man har uppfattat att det finns en motsättning mellan hänsyn 

till patientintegriteten och andra värden, Det är viktigt att betona att modellen 

ska ses som ett analys- och diskussionsunderlag. Det är inte tänkt att den ska 

kunna ge definitiva svar på hur nödvändiga avvägningar och prioriteringar ska 

ske. 
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SUMMARY 
 

This report is the result of an assignment from the Inquiry on Appropriate 

Information in Health Care and Social Services. One of the questions addressed 

by the inquiry concerns how to deal with balancing patient integrity on one hand 

against patient security (and other relevant values) on the other. To identify the 

need for changes in legislation or practice, the report presents a structured model 

addressing issues that should be considered in light of the current Patient Data 

Act. Moreover, by providing guidance on the scope of the Patient Data Act for 

addressing central ethical values in health services, the model is intended to help 

resolve problematic choices that arise amongst care providers.  

 

The report discusses two typical cases. The first case addresses the situation 

where limitations in access to information potentially threaten other values. The 

second case addresses the situation where access to information potentially 

threatens other values. The premise for the model is that patient integrity is of 

primary, instrumental value in Swedish legislation, i.e. integrity is important to 

uphold since mainly it safeguards other values. The values that integrity is 

intended to protect (but at times might even obstruct) are health and quality of 

life, autonomy, dignity, and equality and justice. Upholding integrity, but also 

failing to fully safeguard integrity, can thereby lead in different ways towards 

value losses. We have designed a matrix for the model that can illustrate value 

losses that could arise in relation to different parties, according to a given 

integrity problem (the appendix includes several different examples of integrity 

problems in relation to the Patient Data Act). Using the matrix as a foundation, 

two variations of the model have been developed, depending on the case type 

being addressed. The model is structured as two different decision trees, 

reflecting a discussion of the various questions and choices that can arise in 

analysing the two typical integrity problems. In the decision trees, the Patient 

Data Act forms a basis for relevant questions to be answered, leading onward 

through the decision tree towards ultimately identifying the points where the Act 

does not provide guidance, or where a potential conflict between different values 

still remains.  

 

It is important to emphasise that the model should be viewed as a basis for 

analysis and discussion and is not intended to give definitive answers on how to 

achieve the necessary balance.  
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1. INLEDNING 
 

År 2008 trädde en ny patientdatalag (PDL, 2008:355, se bilaga 2) i kraft som 

hade som syfte att ytterligare stärka patientsäkerheten, genom att möjliggöra 

direktåtkomst till patientinformation även hos andra vårdgivare än den 

vårdgivare där informationen har registrerats. Eftersom patientinformation eller 

information om hälsa ses som känslig information (se exempelvis 

personuppgiftslagen (PUL, 1998:204) och offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL, 2009:400)) så innehöll den nya lagen samtidigt krav på att 

patientintegriteten skulle bevakas i samband med användningen av 

patientinformationen för olika syften. Efterhand som PDL har börjat tillämpas 

inom hälso- och sjukvården har det framförts kritik mot lagstiftningen, som går 

ut på att patientsäkerheten ibland får ge vika för hänsyn till patientintegriteten på 

ett sätt som anses problematiskt. I syfte att se över lagstiftningen tillsatte 

regeringen 2011 en utredning (Utredningen om rätt information i vård och 

omsorg, S 2011:13) för att belysa och ge förslag på eventuella justeringar av 

patientdatalagen. I utredningsuppdraget har man sett behov av en modell för hur 

man kan göra avvägningar mellan de olika etiska värden som representeras av 

patientintegritet och patientsäkerhet.  

 

Prioriteringscentrum fick uppdraget att ta fram en sådan modell under våren 

2013 för att kunna bidra till det fortsatta utredningsarbetet. I juni 2013 fick 

utredningen en rapport kring det huvudsakliga innehållet. I samband med att 

uppdraget inleddes skedde en dialog kring den problematik som utredningen 

väcker tillsammans med den expertgrupp kring patientdatalagsfrågor som finns i 

Västra Götalandsregionen. Vid detta möte väcktes frågan om en sådan modell 

även skulle kunna göras tillgänglig för avvägningar hos de vårdgivare som har 

att tillämpa PDL. Följaktligen bestämdes att modellen skulle göras tillgänglig 

för en bredare publik och nämnda expertgrupp har därför granskat tidigare 

versioner av rapporten. I detta sammanhang är det dock viktigt att påpeka att 

rapporten vänder sig till en målgrupp som är insatt och har vana av att tillämpa 

PDL och förutsätter därmed en viss kunskapsnivå kring lagstiftningen. 

 

Syftet med rapporten är att utforma en modell för att göra avvägningar mellan 

patientintegritet och andra värden som kan påverkas av hänsyn till 

patientintegriteten. Den metod som använts är en teoretisk normativ analys. 

Rapporten inleds med en beskrivning av den typ av problem som har 

aktualiserat behovet av modellen. Därefter presenteras två olika typfall som 

ligger till grund för den fortsatta utformningen av modellen. Det ena fallet 

behandlar fall när begränsningen av information förefaller leda till problem. Det 

andra fallet när tillgång till information förefaller leda till problem. Utifrån dessa 

två typfall diskuteras olika frågeställningar i nära anslutning till relevanta 

skrivningar i PDL. Denna diskussion resulterar i en uppsättning frågor, 
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strukturerade som ett beslutsträd. I relation till varje beslutsträd exemplifieras 

hur dessa skulle tillämpas på ett eller flera av de problemsituationer som 

aktualiserats. 

 

I rapporten ställs patientintegriteten i relation till en bredare uppsättning etiska 

värden och normer som återfinns i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. 

Utgångspunkten för den modell till avvägningar mellan patientintegritet och 

andra värden, som kommer att presenteras i rapporten, är ett antal 

återkommande exempel som pekar på konflikten mellan patientintegritet och 

patientsäkerhet (eller andra värden och normer) i PDL1 Dessa exempel kommer 

dels från utredningen och dels från den expertgrupp för PDL i Västra 

Götalandsregionen som nämndes ovan.  

 

 Rätten att spärra information enligt PDL kan leda till risker för patienten, 

framförallt när det gäller användningen av läkemedel som kan interagera med 

andra läkemedel på ett potentiellt farligt sätt. 

 Rätten att spärra information kan leda till dålig kontroll över utskrivning av 

läkemedel hos andra vårdgivare, vilket kan underlätta missbruk eller olaglig 

spridning av läkemedel. Detta gäller framförallt narkotiska preparat eller 

läkemedel med liknande effekter. 

 De patienter som är beslutsoförmögna har enligt den nuvarande tolkningen 

av PDL inte möjlighet att delta i sammanhållen journalföring2 eller nationella 

kvalitetsregister, eftersom de inte kan neka till medverkan. Detta kan leda till 

risker för dessa patienter som beslutsförmögna patienter inte behöver utsättas 

för. 

 Kravet på att det ska finnas en pågående vårdrelation, för att vårdpersonal 

ska kunna få ta del av patientinformation, tolkas som att det inte är möjligt att 

göra individuell uppföljning av en patient efter att vårdpersonalen avslutat en 

behandlingsinsats. 

 Kravet på att det ska finnas en vårdrelation för att kunna ta del av 

patientuppgifter, tolkas som att vårdpersonalen inte kan använda sig av 

patientuppgifter i exempelvis undervisningssituationer. 

 Rätten för patienter att spärra information kan leda till risker för patientens 

omgivning om det rör sig om en patient med en smittsam sjukdom. 

 Vissa vårdenheter vill ha möjlighet att behörighetsbegränsa information som 

de anser är extra integritetskänslig. Detta kan leda till att patienter som 

vårdas eller vårdats på dessa enheter kan utsättas för risker om de söker vård 

vid andra vårdenheter. 

 

                                                 
1 Se bilaga 1 för en mer fyllig beskrivning av dessa fall. 
2 Sammanhållen journalföring innebär att andra vårdgivare än den vårdgivare där informationen har registrerats 

kan få tillgång till patientens information om patienten söker vård hos denna vårdgivare och informationen anses 

behövas för patientens vård. 
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Mot bakgrund av dessa exempel har en modell utarbetats för att kunna göra 

relevanta avvägningar vid dessa och liknande situationer. Detta för att 

därigenom kunna bedöma om patientintegriteten kan komma i konflikt med 

patientsäkerhet och andra värden/normer samt om detta i sin tur kan eller inte 

kan hanteras inom ramen för nuvarande lagstiftning. Modellen är primärt tänkt 

att vara ett stöd vid avvägningar mellan etiska värden och normer, som de 

kommer till uttryck i och förefaller tolkas i svensk hälso- och 

sjukvårdslagstiftning (vilket naturligtvis innebär att de kan tolkas på ett annat 

eller vidare sätt i andra etiska kontexter). Modellen är inte utformad för att vara 

vägledande i alla situationer där patientintegritet kan komma i konflikt med 

andra relevanta värden, utan fokuserar på de fall där PDL kan sägas vara 

relevant att ta hänsyn till. I den mån den även kan användas i andra 

sammanhang är det naturligtvis positivt.  

 

1.1 Typfall I - när begränsningen på information förefaller hota 
andra värden 

 

Detta fall är kopplat till att vårdpersonal endast får ta del av patientuppgifter i 

journalen om de behöver informationen för behandling av patienten eller av 

annat skäl behöver informationen för att utföra sina uppgifter inom hälso- och 

sjukvården (PDL 4 kap 1§). Patientdatalagen innebär alltså begränsningar i hur 

vårdpersonal kan få tillgång till patientuppgifter. Detta handlar dels om vilka 

regler som gäller för tillgång inom det som av lagstiftaren kallas det inre 

sekretessområdet – d v s internt hos en vårdgivare och mellan olika vårdenheter 

hos en vårdgivare. Dels handlar det om vilka regler som gäller för tillgång 

mellan olika vårdgivare – det som kallas det yttre sekretessområdet. I 

lagstiftningen sägs att de ändamål för vilka man får behandla (dokumentera, ta 

del av, lagra, kopiera etc) personuppgifter om en patient genom direktåtkomst 

inom ett inre sekretessområde är: 

 

 vård av en patient 

 administration som rör patienter 

 annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning 

 systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten 

 administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av 

verksamheten 

 framställa statistik om hälso- och sjukvården. 

 

För att få ta del av personuppgifter avseende en patient krävs att man som 

personal deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver dem för sitt 

arbete i hälso- och sjukvården. Som annat skäl kan t ex nämnas 

ekonomiadministration, kvalitetssäkring, uppföljning eller planering. Även när 
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det gäller dessa uppgifter krävs att de ingår i personens arbetsuppgifter. Det är 

viktigt att betona att vårdgivaren har ansvar för de uppgifter som registrerats. 

Vårdgivaren har även ansvar för att tolka PDL och upprätta rutiner för vad som 

ska krävas, för att kunna ta del av patientuppgifter för dessa olika 

arbetsuppgifter. När det gäller det yttre sekretessområdet (det som omfattas av 

sammanhållen journalföring), är det endast för de två första ändamålen som 

vårdpersonal får ges direkttillgång till personuppgifter om patienten inte motsatt 

sig detta. I de fall patienten motsätter sig sammanhållen journalföring eller 

spärrar de uppgifter som finns tillgängliga får endast uppgiften att patienten har 

spärrade uppgifter hos en viss vårdgivare göras tillgängliga.  

 

För att få tillgång till uppgifter krävs att uppgifterna behövs för vård och 

behandling, att det finns en vårdrelation samt att patienten samtyckt till 

användningen av uppgifterna. Enligt PDL är det vårdgivaren som ska ha en 

vårdrelation till patienten. Det innebär att även om viss vårdpersonal avslutar sin 

vård- och behandlingsinsats för patienten, och patienten kanske även byter 

vårdenhet hos vårdgivaren så finns det en pågående vårdrelation till patienten 

om patienten fortfarande vårdas hos vårdgivaren. Om patientens samtycke inte 

kan inhämtas får vårdpersonalen ta del av ospärrade uppgifter om det föreligger 

fara för patientens liv eller annan allvarlig fara för patientens hälsa.  

 

Typfall I omfattar även att patienten har rätt att spärra information i 

patientjournalen för vårdpersonal inom andra vårdenheter eller inom andra 

vårdprocesser, än den där informationen har dokumenterats. Spärrad information 

kan man få tillgång till inom en vårdenhet/process om patienten samtycker till 

det eller, om samtycke inte kan inhämtas, informationen anses krävas för vård 

som patienten oundgängligen behöver. Vid sammanhållen journalföring får 

vårdpersonal, om inte samtycke kan ges, ta del av uppgifter om vilken 

vårdgivare som har spärrat uppgifterna, om det finns en fara för patientens liv 

eller om det föreligger annan allvarlig fara för patientens hälsa. Om personalen 

med ledning bedömer att uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som 

patienten oundgängligen behöver, får personalen begära att den vårdgivare som 

har spärrat uppgifterna häver spärren. Hur ”vård som patienten oundgängligen 

behöver” ska tolkas framgår inte tydligt av PDL. Det åligger vårdgivaren att 

tolka detta mer i detalj tills en rättspraxis utvecklats. Vårdnadshavare kan inte 

spärra information om sina barn och generellt gäller att endast en 

beslutskompetent person kan delta i sammanhållen journalföring, eftersom det 

förutsätter en möjlighet till ett aktivt informerat ställningstagande.  

 

Ytterligare en aspekt av typfall I handlar därför om att information om 

beslutsoförmögna patienter inte kan göras tillgänglig i sammanhållen 

journalföring eller i nationella kvalitetsregister. Här finns två aspekter: att 

uppgifterna får göras tillgängliga inom sammanhållen journalföring om 
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patienten inte motsätter sig detta; samt att man får ta del av uppgiften om 

patienten samtycker, eller om patienten inte kan samtycka, att det finns skäl för 

nödöppning. I den nuvarande tolkningen av PDL bedöms att den som är 

beslutsoförmögen inte kan ställas inför det valet och därför bör inte heller 

information som är kopplat till beslutsoförmögna patienter göras tillgänglig i 

sammanhållen journalföring eller i nationella kvalitetsregister3. 

 

 

1.2 Typfall II - när tillgången till information förefaller hota andra 
värden 

 

Detta fall handlar om när tillgången till patientinformation kan ses som ett hot 

mot andra värden. Framförallt gäller detta att patientintegritet och de värden som 

är kopplade till att patientintegriteten inte respekteras, hotas av tillgången till 

information. Ett exempel på detta kan vara när vårdpersonal vid en viss 

vårdenhet (eller vårdprocess) vill begränsa möjligheterna för annan vårdpersonal 

inom andra vårdenheter att få tillgång till patientinformation som upplevs extra 

integritetskänslig. Det kan handla om information inom psykiatrin, klinisk 

genetik, ungdomsmottagning, hudmottagning (framförallt när det gäller 

veneriska sjukdomar) etc. PDL eller personuppgiftslagen (PUL) ger inte i sig 

möjlighet att göra skillnad mellan mer eller mindre integritetskänslig 

hälsoinformation (i PUL definieras endast ett antal olika breda områden som 

känsliga). Däremot finns det i offentlighets- och sekretesslagstiftningen vissa 

skrivningar kring hälsoinformation, som kan tolkas som att viss information kan 

anses vara mer skyddsvärd än annan. Exempelvis könsbyte, behandling av 

smittsamma sjukdomar, abort, omskärelse etc, eftersom dessa specificeras 

särskilt (OSL 25 kap). Information som uppfattas som extra känslig på detta sätt 

kan inte spärras (detta kan endast patienten göra). Istället ger PDL möjlighet att 

begränsa behörighetstilldelningen när det gäller direktåtkomst till denna 

information. 

  

                                                 
3 Observera att i utredningens första delbetänkande (Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna 

med nedsatt beslutsförmåga, SOU 2013:45) föreslås att information om personer med permanent nedsatt 

beslutförmåga ska kunna göras tillgänglig i sammanhållen journalföring och i kvalitetsregister om det inte är 

uppenbart att de skulle ha motsatt sig detta. 
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2. VÄRDERELATIONER MELLAN PATIENTINTEGRITET 
OCH ANDRA RELEVANTA VÄRDEN 
 

Begreppet integritet kan avse en rad olika aspekter såsom fysisk integritet, 

livsrumsintegritet, moralisk integritet, personlig integritet eller 

informationsintegritet etc (Fjällström 2005, Thorsén 1992). I detta sammanhang 

kommer begreppet patientintegritet uteslutande beteckna det som vi kallar för 

personlig integritet eller informationsintegritet och som handlar om hur 

information om patienten ska hanteras och vem som ska ha kontroll över sådan 

information. 

 

Utifrån ett etiskt perspektiv kan vi betrakta patientintegritet på i huvudsak tre 

olika sätt: 

 

1. Som att patientintegriteten är något som ska respekteras. Detta kan tolkas 

som att det finns en (pliktetiskt inspirerad) regel om att vi inte bör gå över 

en viss absolut gräns när det gäller hur vi hanterar information om 

patienten. Om vi går över denna gräns brister vi i respekt för integriteten. 

Ett sådant förhållningssätt ger dock inte i sig särskilt mycket vägledning 

för varför vi bör visa respekt för integriteten eller var denna gräns ska gå. 

Detta kräver då vidare resonemang kring på vilka grunder vi bör visa 

sådan respekt. 

2. Som att patientintegriteten har ett egenvärde och att det är värdefullt i sig 

att (viss) information om patienten inte sprids eller att patienten själv har 

kontroll över sådan information. Även en sådan hållning kräver vidare 

diskussion om hur stort detta värde är i relation till andra värden, vilken 

information som omfattas av integriteten och var gränserna går för hur vi 

får förhålla oss till sådan information. Enligt detta synsätt innebär en 

sådan hållning dock alltid att det kommer att vara en värdeförlust att 

information sprids på ett otillåtet sätt.  

3. Som att patientintegriteten snarare har ett instrumentellt värde och 

framförallt är kopplad till att skydda andra relevanta etiska värden. Nedan 

beskrivs ett antal sådana värden som patientintegriteten kan skydda eller 

möjliggöra. I detta tredje fall blir det endast viktigt att upprätthålla 

patientintegriteten om och när den faktisk skyddar och möjliggör dessa 

andra värden. I de fall patientintegriteten inte har en sådan koppling till 

dessa värden har vi inte skäl att upprätthålla eller respektera den. 

 

Analysmodellen utgår från den tredje tolkningen som bäst förefaller stämma 

med hur patientintegritet behandlas i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. 

Lagstiftaren sätter inte upp eller definierar några absoluta gränser för att viss 

information inte får hanteras eller hur information får hanteras. Man signalerar 

inte heller att det alltid innebär en värdeförlust (allt annat lika) att hantera viss 
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information på ett visst sätt. Snarare kan man tolka lagstiftningen i termer av den 

tredje hållningen, d v s att patientintegriteten finns till för att skydda andra 

värden, men att dessa värden också därmed kan motivera att i princip all 

information om patienten under vissa omständigheter kan vara relevant att 

sprida. Samtidigt innebär en sådan inställning att information är mer eller 

mindre skyddsvärd, beroende på hur den relateras till olika värden. Detta 

påverkar om olika berörda parter därmed bör ha rätt att ta del av informationen. 

I detta sammanhang förefaller det även rimligt att i första hand låta patienten 

själv (om det är möjligt med hänsyn till beslutsförmåga) avgöra var gränserna 

för patientintegriteten går. Detta eftersom det kopplas till hur patienten värderar 

de värden som integriteten är tänkt att skydda. Ett problem med en sådan 

inställning är att patienten sällan fullt ut kan överblicka hur hans eller hennes 

information kan komma att användas eller vad spridningen (eller begränsningen) 

av den kan leda till – även om patienten är beslutsförmögen. Detta eftersom 

vissa konsekvenser kan vara svåra att överblicka oavsett beslutsförmåga, men 

också för att vår beslutsförmåga varierar även om vi har en beslutsförmåga som 

överstiger den gräns som krävs för att vi ska anses vara beslutsförmögna 

överhuvudtaget4. Om vi har denna utgångspunkt så förefaller det som att de 

flesta patienter väljer att dela med sig av sin information. Eller åtminstone att de 

inte anser det tillräckligt viktigt att skydda patientintegriteten för att välja att 

spärra eller motsätta sig informationsdelning i sammanhållen journalföring eller 

i nationella kvalitetsregister. Samtidigt måste vi iaktta viss försiktighet vid en 

sådan tolkning, eftersom det även kan bero på att patienterna inte tagit till sig 

information om möjligheten att spärra information eller motsätta sig 

informationsdelning. 

 

Hur ser då värderelationerna mellan patientintegritet och andra relevanta värden 

ut? Utöver patientintegritet kan vi identifiera följande relevanta värden att ta 

hänsyn till inom hälso- och sjukvården och som kan påverkas av hur vi förhåller 

oss till patientintegriteten: hälsa och livskvalitet (inklusive välbefinnande), 

autonomi, värdighet/människovärde, jämlikhet samt rättvisa. Dessa värden 

återfinns på olika sätt i hälso- och sjukvårdslagstiftning eller lagstiftning som är 

relevant för hälso- och sjukvården (Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), PDL, Lag 

om psykiatrisk tvångsvård (LPT) etc). I detta sammanhang görs dock en 

                                                 
4 Ett annat möjligt problem här är de beslutsförmögna patienter som förefaller ha en syn på sig själva (framförallt 

med koppling till värdighet) som innebär att de inte anser sig ha rätt till eller vara värda att ta del av de värden 

som står på spel (se nedan) och därmed inte är så noga med patientintegriteten. Exempelvis att de inte bryr sig 

om att någon får reda på känslig information om dem som leder till att de stigmatiseras, eftersom de redan är så 

stigmatiserade och identifierar sig med en sådan nedvärderande syn på sig själva. I ett sådant fall kan 

vårdpersonalen behöva hjälpa patienten att stärka sin självbild (i den mån möjligt) och skydda integriteten i strid 

med patientens egen uppfattning. Men det gäller naturligtvis att iaktta försiktighet i en sådan situation eftersom 

det är lätt att bli paternalistisk och tillämpa sin egen syn på integritet för patientens räkning. Det kan vara svårt 

att bedöma om det beror på en låg självvärdering eller att personen ifråga faktiskt har andra värderingar om vad 

som är värdefullt i livet etc Detta är framförallt ett problem på individnivå och är svårt att förhålla sig till i 

lagstiftningen. Vi kommer därför att ignorera detta problem i detta sammanhang. 
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tolkning av dessa värden utifrån hur de förefaller användas och tillämpas i 

svensk hälso- och sjukvårdspraxis (Sandman och Kjellström 2013). 

 

 Hälsa och livskvalitet är mångfacetterat och handlar om sådant som är 

kopplat till: vår biologiska funktion, våra förutsättningar för att kunna 

fungera väl i samhället, vårt välbefinnande, vår möjlighet att leva ett liv som 

vi önskar etc. 

 Autonomi handlar om vår möjlighet att själv få bestämma över vårt liv och 

den vård vi får utifrån de önskningar, värderingar och uppfattningar vi har 

och att få vara självständiga och agera på egen hand för att realisera våra 

beslut. 

 Värdighet/människovärde handlar om vår möjlighet att kunna värdera oss 

själva högt och uppleva att vi har samma värde som andra människor. 

 Jämlikhet handlar om vår möjlighet att bli behandlade lika som andra 

människor (när det gäller vilken vård vi får ta del av). I svensk lagstiftning 

uttrycks detta som att hänsyn inte ska tas till kronologisk ålder, social och 

ekonomisk ställning eller tidigare livsstil. 

 Jämlikheten är även en utgångspunkt eller en ram för rättvisa som handlar 

om hur våra begränsade resurser ska fördelas, vilket i den svenska kontexten 

ska kännetecknas av att vi fördelar vård efter behov balanserat mot den 

kostnadseffektivitet som vårdåtgärderna har. 

 

Patientintegriteten kan ha en instrumentell relation till alla dessa värden. Dels 

genom att skydda dem men också genom att i vissa fall leda till att de inte kan 

realiseras. När det ska analyseras vilken relation olika värden har till varandra är 

det nödvändigt att avgränsa vilka berörda parter som ska tas hänsyn till. Det som 

drabbar en viss patient kan på olika sätt drabba närstående indirekt, eftersom de 

berörs av det som händer patienten. Här tas ingen hänsyn till denna indirekta 

effekt. Däremot finns det skäl att väga in de fall när närstående drabbas mer 

direkt av hur vårdpersonal förhåller sig till patientens integritet. Likaså bör det 

vägas in hur hänsyn till patientintegriteten kan drabba andra patienter eller 

potentiella patienter utöver den som direkt berörs samt hur sådana hänsyn kan 

påverka vårdpersonalen. I vissa sammanhang är det även nödvändigt att beakta 

hur hänsyn till patientintegriteten påverkar samhället i stort. 

 

 

2.1 Värdeförluster om information sprids 

 

Med utgångspunkt i att patientintegriteten skyddar ovanstående värden så är det 

möjligt att beskriva vad som kan ske för den berörda patienten (d v s vilka 

värdeförluster som kan uppstå), om integriteten inte bevaras utan information 

sprids på ett sätt som strider mot de ramar som satts upp: 
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 I relation till hälsa och livskvalitet kan patienter helt enkelt må dåligt för att 

de vet att andra människor har tillgång till känslig information om dem. I 

vissa fall kan denna påverkan leda till mer allvarlig psykisk påverkan eller 

förstärka psykisk ohälsa. Det kan också vara så att i vissa fall så kan den 

informationen även påverka patienterna till att fungera sämre i samhället och 

därmed sämre realisera det de finner önskvärt (påverka livskvaliteten). 

Exempelvis genom att informationen påverkar hur andra människor förhåller 

sig till patienten eller genom att patienten själv intalar sig att spridningen av 

sådan information ger upphov till negativa attityder. 

 I relation till autonomi kan spridningen av känslig information leda till att 

patientens handlingsalternativ förändras och att vissa alternativ inte längre 

blir möjliga att välja och agera i enlighet med. Exempelvis kan information 

om patientens psykiska ohälsa eller genetiska förutsättningar påverka hans 

eller hennes möjligheter att söka och få vissa arbeten. 

 I relation till värdighet/ människovärde kan känslig information om att en 

person lider av en viss sjukdom påverka andra människors attityder och 

förhållningssätt på ett sätt som kan leda till att patienten upplever sig mindre 

värd än andra människor, vilket påverkar självidentitet och självvärdering. 

 I relation till jämlikhet kan denna information även påverka patientens 

faktiska möjligheter att få lika tillgång till vård utifrån de behov patienten 

har. Exempelvis kan det finnas risk för att personer som lider av en psykisk 

sjukdom i vissa fall får sämre vård än om de inte har en sådan sjukdom (eller 

det finns kännedom om sådan sjukdom). Likaså om det finns information om 

att personen själv till viss del kan ha orsakat sitt problem så kan det påverka 

vården negativt. 

 I relation till rättvisa förefaller spridning av informationen framförallt kunna 

kopplas till jämlik behandling, d v s att hänsyn till faktorer som inte bör spela 

roll enligt en likabehandlingsprincip påverkar möjligheterna att få vård efter 

behov.  

 

När det gäller relationerna mellan olika värdeförluster om information sprids så 

finns det en överlappning mellan påverkan på olika faktorer, men 

informationsspridningen kan även ha en direkt och oberoende påverkan på i 

princip alla faktorer. Den kan ha en direkt påverkan på livskvaliteten genom att 

personen mår dåligt av att veta att information sprids, men den kan också ha en 

mer indirekt påverkan genom att den inverkar på personens autonomi och 

därigenom ger effekter på livskvalitet (och på motsvarande sätt för andra 

värden). 

 

Indirekt kan påverkan på en enskild patient få spridning till patienter i liknande 

situationer genom att det skapas mer generella förhållningssätt och dessa kan 

påverka andra patienter både positiv och negativt. Om personer som arbetar i 

den somatiska vården exempelvis börjar ta hänsyn till att en patient även har en 
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psykiatrisk diagnos och låter detta inverka negativt på bemötandet av patienten, 

så finns det en risk att sådan typ av hänsyn även tas i relation till andra patienter 

och att det även sprids till kollegorna. Sådan irrelevant information kan även 

användas för att ge en patient högre prioritet än vad som patientens tillstånd 

egentligen berättigar till. Exempelvis om vi finner att det är mer angeläget att 

hjälpa en patient (med ett relativt lindrigt tillstånd) på grund av hans eller hennes 

tidigare allvarliga sjukdomshistoria. Återigen kan även den formen av mönster 

sprida sig.  

 

När det gäller närstående påverkar spridningen av information om patienten 

framförallt närstående mer indirekt genom att de mår dåligt för att patienten 

påverkas negativt eller att de associeras med någon som nedvärderas. I vissa fall 

kan dock spridning av information om patienten (framförallt när det gäller 

genetisk information) leda till en mer direkt inverkan på deras liv med påverkan 

på livskvalitet, autonomi etc. 

 

För vårdpersonalen är spridningen av information framförallt något som kan 

påverka deras möjlighet att agera i enlighet med sitt professionella ansvar, 

eftersom den kan bidra med irrelevanta hänsynstaganden som påverkar 

agerandet. För samhället i stort kan spridningen av information framförallt 

innebära att man underhåller eller underblåser vissa former av negativa attityder 

mot vissa patientgrupper eller beroende på sådana attityder, skapar rädsla eller 

aversioner mot vissa patientgrupper. Ett exempel på det senare kan vara när 

information om att våldsverkare lider av psykisk sjukdom leder till en allmänt 

spridd rädsla för personer med psykisk sjukdom, vilket påverkar samhället 

negativt i en vidare bemärkelse (och naturligtvis gruppen med psykisk 

sjukdom). 

 

 

2.2 Värdeförluster om information inte sprids 

 

Om vi istället vänder på frågan och analyserar vilka värdeförluster som kan 

uppstå för en berörd patient om relevant information som har betydelse för 

behandlingen inte sprids i tillräcklig utsträckning inom vården, så finner vi 

följande: 

 

 I relation till hälsa och livskvalitet kan brist på information leda till att 

patienten drabbas av en negativ påverkan som beror på utebliven eller 

felaktig vård och behandling. Om den informationen varit tillgänglig och 

därmed den negativa påverkan hade kunnat undvikas, så kan det även röra 

sig om en vårdskada enligt patientsäkerhetslagen (PSL). 
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 I relation till autonomi kan utebliven information leda till skada (se tidigare 

punkt) som i sin tur begränsar patientens möjligheter att göra framtida val 

och agera självständigt. Utebliven information kan även leda till att patienten 

inte får möjlighet att göra ett informerat val mellan tillgängliga alternativ i 

den aktuella situationen, om det innebär att vårdpersonalen inte kan erbjuda 

patienten relevanta och tillgängliga alternativ. 

 I relation till värdighet/människovärde kan utebliven information leda till att 

andra människor håller fast vid en negativ syn på personen som hade 

justerats om tillgång till informationen ifråga funnits (med implikationer för 

personens syn på sin egen värdighet och värde). Exempelvis att bristande 

kunskap om en psykisk sjukdom gör att vi tolkar ett beteende som ett resultat 

av elakhet eller motsvarande, något som kunde ha justerats med kunskapen 

om psykisk sjukdom. 

 I relation till jämlikhet och rättvisa kan utebliven information leda till att 

patienten inte får den vård och behandling han eller hon borde ha i relation 

till sitt behov. Patienten får istället en sämre vård och behandling (eller ingen 

alls).  

 

När det gäller relationer mellan värdeförluster om informationen inte sprids så är 

påverkan på autonomi, värdighet/människovärde och jämlikhet/rättvis beroende 

av påverkan på hälsa och livskvalitet. Det innebär att om patienten riskerar att 

inte få vård (eller korrekt vård) på grund av att rätt information inte finns 

tillgänglig, kan det i sin tur leda till möjliga efterverkningar på de andra 

faktorerna. 

 

När det gäller andra patienter (och även andra i patientens omgivning) kan 

utebliven information leda till påverkan på livskvalitet och hälsa och därmed 

indirekt påverkan på autonomi, värdighet/människovärde, jämlikhet/rättvisa, 

genom att de blir utsatta för följande risker: 

 

 Direkta risker i form av smittspridning eller våldsamma fysiska eller verbala 

angrepp som eventuellt kunde ha förhindrats om information funnits 

tillgänglig (gäller även andra i patientens omgivning – vårdpersonal, 

närstående, samhället). 

 Kunskapsbrist genom att den uteblivna informationen kunde bidragit med 

generell kunskap för att vårda och behandla andra patienter. Detta kan även 

leda till uteblivna prioriteringar och satsningar på vissa patientgrupper i den 

mån dessa baseras på tillgången till denna typ av information. 

 En rättviseaspekt av utebliven information är att patientens suboptimala 

behandling kan leda till ett förvärrat och större vårdbehov längre fram, till en 

större kostnad för vården och därmed även drabba andra patienter. Detta är 

dock inget som direkt kan tas hänsyn till i den svenska vårdkontexten 

eftersom patientens tidigare val inte ska ligga till grund för prioritering. 
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När det gäller vårdpersonalen kan utebliven information leda till följande 

påverkan: 

 

 Påverkan på livskvalitet genom att personal mår dåligt av att inte kunna 

vårda och behandla patienten optimalt. 

 Påverkan på möjlighet att uppfylla sitt professionella ansvar genom att inte 

kunna vårda och behandla patienten optimalt eller genom att inte kunna 

tillägna sig generell kunskap. 

 Fysiska risker om viktig varningsinformation om t ex blodsmitta inte finns 

tillgänglig. 

 

När det gäller samhället kan utebliven information leda till: 

 

 Mer allmän påverkan på hälsa/ livskvalitet genom att det saknas information 

om sådant som smittorisk, risk för våldsamhet, risk för annat beteende som 

kan vara brottsligt eller ha negativ inverkan på samhället i vidare bemärkelse.  

 Vidare påverkan på sådant som autonomi, värdighet/människovärde, 

jämlikhet/rättvisa om effekterna i förra punktsatsen blir mer spridda. 

 Ökade samhällskostnader utifrån ovanstående punkter. 

 Det kan även uppstå motsägelser i samhället om tillgången till viss 

information begränsas inom ett område, men inte inom ett annat. Ett exempel 

är att patienten kan spärra sin läkemedelslista för andra vårdgivare, men 

apoteken har tillgång till denna information och det finns inte någon 

möjlighet att spärra informationen i relation till dessa. 

 

  



13 

 

2.3 Sammanställning av värdeförluster 

 

De avvägningar kring hur begränsningen av eller tillgången till information kan 

påverka andra värden för berörda parter kan sammanfattas i en riskanalysmatris 

(som lämpligen utformas i liggande A4-format) – där det även är rimligt att föra 

in hur stor den aktuella gruppen är (d v s om det aktuella problemet är 

omfattande eller inte) (Tabell 1). 

 
Tabell 1. Riskanalysmatris för sammanställning av värdeförluster 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

 

Värde/Parter Patienten Personer i 
patientens närhet: 
andra patienter, 
närstående etc. 

Vårdpersonal Samhället i övrigt 
inklusive andra 
yrkesgrupper 

Typ av hantering av 
information: 

Ej tillgång Till- 
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Hälsa/livskvalitet         

Autonomi         

Värdighet/ 
människovärde 

        

Jämlikhet/rättvisa         

Professionellt 
ansvar 

Inte aktuellt för dessa grupper     
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3. GENERELL DISKUSSION AV TYPFALL I – NÄR 
BEGRÄNSNING AV INFORMATION FÖREFALLER HOTA 
ANDRA VÄRDEN 
 

I typfall I handlar integritetsproblemet om att tolkningar av kraven på inre och 

yttre sekretess och möjligheten till spärr och andra aspekter av PDL, kan leda till 

begränsningar av direktåtkomst till information för vårdpersonal. Detta kan 

därmed leda till att de risker som tidigare listats uppkommer, d v s de risker som 

är kopplade till att informationen inte sprids i tillräcklig utsträckning.  

 

I det följande avsnittet beskrivs först hur analysen av ett typfall kan gå till och 

senare presenteras en strukturerad analysgång. I detta avsnitt formuleras ett antal 

relevanta frågor som i nästa avsnitt struktureras i ett beslutsträd. För att 

tydliggöra kopplingen till den strukturerade analysgången i beslutsträdet anges 

här dess numrering i parentes efter varje fråga. 

 

 

3.1 Riskanalysmatris – begränsning av information 

 

Som en inledning till analysen används en riskanalysmatris. I detta fall handlar 

det om vad bristen på information kan leda till vilket alltså bör vara fokus i detta 

fall – men det kan vara lämpligt att även fylla i vilka risker tillgång till 

information kan leda till som en kontrast (1). 

 
Tabell 1. Riskanalysmatris för sammanställning av värdeförluster 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

 

Värde/Parter Patienten Personer i 
patientens närhet - 
andra patienter, 
närstående etc. 

Vårdpersonal Samhället i övrigt 
inklusive andra 
yrkesgrupper 

Typ av hantering av 
information: 

Ej tillgång Till- 
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Hälsa/livskvalitet         

Autonomi         

Värdighet/ 
människovärde 

        

Jämlikhet/rättvisa         

Professionellt 
ansvar 

Inte aktuellt för dessa grupper     
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3.2 Riskens allvarlighetsgrad och möjlighet att påverka med vård 

 

Inledningsvis fokuseras på att bedöma vilka risker begränsningen av information 

kan leda till för patienten. Eftersom det handlar om att information inte är 

tillgänglig är det framförallt påverkan på hälsa och livskvalitet som bör 

övervägas, (övriga värdeförluster beror i stor utsträckning på förlust av hälsa och 

livskvalitet). PDL ger utrymme för att ta del av patientdata om de behövs för 

patientens vård. I de fall begränsad tillgång endast medför risker för patientens 

egen hälsa och livskvalitet kan det tolkas som att tillgång till informationen rör 

patientens vård. Om det däremot handlar om risker som inte går vägen kring 

hälsa/livskvalitet, utan istället påverkar andra värden är det mer tveksamt om de 

kan sägas behövas för patientens vård. Det är då också tveksamt om 

vårdpersonalen kan påverka dessa andra värden på ett etiskt rimligt sätt och 

därmed har behov av informationen. Ta exemplet med en person som lider av 

ADHD och som möts av oförståelse i arbetslivet, genom att det saknas 

information om patientens tillstånd hos arbetsgivare och arbetskamrater (även 

om han eller hon får den bästa möjliga behandling som finns tillgänglig). Här är 

det svårt att se att vårdpersonal som inte direkt har behov av informationen för 

patientens behandling, skulle kunna åtgärda dessa effekter av bristen på 

information i relation till arbetsgivaren. Framförallt inte om kontakten med 

arbetsgivaren sker genom patienten och därmed baseras på patientens eget val 

att lämna ut informationen om sitt tillstånd. När väl patienten valt att göra det 

verkar det dock rimligt att patienten kan få hjälp med den kontakten av den 

vårdpersonal som faktiskt är inblandad i vården av hans ADHD och har 

kompetens inom det området. 

 

Om det finns en risk för patientens hälsa och livskvalitet – hur stor är den? Här 

kan en vägledning vara att tänka risken som en produkt av sannolikheten och 

storleken på den potentiella skadan. De frågor som uppstår då är: 

 

 Är riskerna för patienten på grund av brist på information tillräckligt 

allvarliga för att anse att informationsbegränsningen är ett problem? (2) 

 Kan riskerna kopplas till och är möjliga att påverka genom patientens vård? 

(3) 

 

Om riskerna inte bedöms vara tillräckligt allvarliga för patienten för att anse 

informationsbegränsningen vara ett problem, så får man gå vidare för att se om 

det kan finnas risker för andra parter (7). Om riskerna är allvarliga för patienten 

men inte kan påverkas genom patientens vård förefaller det rimligt att informera 

patienten om att man ser sådana risker, men överlämna det till patienten själv att 

hantera dessa. Om det rör sig om patienter som inte är beslutsförmögna kan 

dessa behöva hjälp med detta av närstående som då kan behöva informeras. 
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3.3 Skäl för begränsad tillgång till information 

 

Om riskerna har bedömts tillräckligt allvarliga och kan påverkas genom 

patientens vård så är nästa steg att bedöma varför informationen inte finns 

tillgänglig. Eftersom den form av tillgång som är utgångspunkt i PDL är 

direktåtkomst så bör vi ta ställning till om informationen finns tillgänglig för 

direktåtkomst eller endast kan göras tillgänglig på annat sätt innan vi går vidare. 

 

En första fråga som bör ställas är: 

 

 Är den informationsmängd som diskuteras generellt möjlig att tillgå genom 

direktåtkomst i nuläget? (4) 

 

Det handlar alltså att bedöma om det finns tekniska möjligheter att få tillgång till 

informationsmängden genom direktåtkomst och därmed vad begränsningen av 

information beror på. 

 

Om nej – beror bristen på information på: 

 

 Tekniska aspekter. (4.1) 

 

Om det beror på tekniska aspekter måste det bedömas om riskerna kan hanteras 

genom åtkomst på annat sätt än genom elektronisk direktåtkomst. Är detta inte 

tillräckligt bör det vidtas tekniska åtgärder (i den mån möjligt och rimligt) för att 

bereda direktåtkomst till informationen. 

 

 Regler i PDL – (exempelvis att patienter som är beslutsoförmögna och inte 

kan ge sitt samtycke inte heller kan delta i sammanhållen journalföring eller i 

kvalitetsregister). (4.2) 

 

Beror det på regler i PDL behöver även här bedömas om åtkomst på annat sätt är 

tillräckligt för att hantera riskerna som har identifierats för patienten.  

 

 Är åtkomst på annat sätt än genom direktåtkomst tillräckligt för att hantera 

identifierade risker för patienten? (4.2.2) 

 

Om inte, eller om detta är osäkert finns det skäl att gå vidare i analysen (se 5 på 

nästa sida). 

 

Finns informationen däremot tillgänglig genom direktåtkomst så är det 

väsentligt att skilja mellan olika fall till varför informationstillgången är 

begränsad. 
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 Regler i PDL. (4.3) 

 

I detta fall behöver den vidare analysen se om det finns andra sätt att få tillgång 

till informationen ifråga som är i enlighet med PDL eller om det är ett problem 

för lagstiftningen (se 5 nedan). 

 

 Patientens tidigare val – d v s spärr eller val att inte delta i sammanhållen 

journalföring. (4.4) 

 

Här finns det starka skäl att acceptera patientens tidigare val men innan den 

slutsatsen kan dras måste följande fråga bedömas: 

 

 Går det att informera patienten på ett sätt så att han/hon är medveten om 

riskerna med sitt val? (4.4.1) 

 

Är detta möjligt bör patientens värdering av integriteten i relation till risker för 

andra värden accepteras. Om inte, kan det ge skäl för att fundera över 

lagstiftningens begränsningar. 

 

 

3.4 Möjlighet till samtycke för att ta del av information 

 

I de fall informationsbegränsningen beror på regler i PDL och inte på patients 

informerade val, behöver man gå vidare i analysen genom att titta på om 

informationsbegränsningen kan hanteras genom att patienten får ge sitt 

samtycke till informationsdelning: 

 

 Kan man få patientens samtycke till att få ta del av informationen på ett sätt 

som kan specificeras i tillräcklig utsträckning för att uppfylla lagens krav? 

(5) 

 

I de fall informationen finns tillgänglig genom direktåtkomst så ger PDL 

utrymme för vårdgivaren att ta del av denna om vårdgivaren har en vårdrelation 

till patienten, om uppgifterna behövs för patientens vård, samt om vårdgivaren 

har patientens samtycke till att ta del av uppgifterna. Här är det viktigt att betona 

att om vårdgivaren har inlett en vårdprocess med patienten och patienten gett ett 

inledande samtycke, så antas det gälla även fortsättningsvis i vårdprocessen hos 

vårdgivaren även om patientens vård sköts av olika personer eller på olika 

enheter hos vårdgivaren. Detta ger upphov till följande fråga: 

 

 Finns det en vårdrelation och är patienten beslutsförmögen? (5.1) 
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Om dessa två villkor är uppfyllda och patienten ger sitt samtycke kan 

vårdpersonal ta del av uppgifterna.  

 

3.4.1 Möjlighet att förutse och informera om risker med begränsad åtkomst 

till information i de fall patienten inte ger samtycke 

Om patienten inte ger sitt samtycke och det inte finns några risker för andra 

parter, så får vårdpersonalen gå vidare till att tydligt informera patienten om de 

risker som kan uppstå genom informationsbegräsningen (4.4.1). Om detta är 

möjligt bör patientens avvägning mellan integritet och andra värden accepteras. 

Om det inte är möjligt att ge denna information på ett fullödigt sätt kan det 

återigen finnas skäl att överväga om detta kräver justering av lagstiftningen. I de 

fall när man bedömer att patientens bristande samtycke kan leda till risker för 

andra parter får man gå vidare för att bedöma dessa risker och möjligheten att 

hantera dessa inom ramen för PDL (se 7). 

 

I normala fall anses den patient som är beslutsförmögen och är välinformerad 

om vad det innebär, ha rätt eller möjlighet att göra det som påverkar hans eller 

hennes hälsa och livskvalitet, autonomi, värdighet/människovärde och lika 

möjligheter negativt. Patienten kan exempelvis välja att undanhålla information 

på egen hand för vården även om han eller hon inser att sådan information vore 

väsentlig. Patienten har även rätt att avstå från vård och behandling som kan 

leda till de listade värdeförlusterna (vilket tydligt uttrycks i förslaget till 

Patientlag). Ett problem kan vara den mängd information som patienten måste 

förhålla sig till och hur vårdpersonal ska kunna förutse att det finns risker med 

den aktuella behandlingen. Ett sådant exempel som lyfts fram är 

läkemedelsinteraktioner. Interaktioner mellan läkemedel har potentiellt mycket 

allvarliga effekter för patienten och informationen om vilka läkemedel patienten 

har, är därför väsentlig för att patientens vård ska bli adekvat och inte leda till ett 

försämrat tillstånd (i värsta fall risk för död). Är detta information som patienten 

inte borde ha möjlighet att spärra? Eller kan denna situation hanteras i linje med 

ovanstående resonemang.  

 

I princip skiljer sig inte en sådan situation från andra situationer även om 

riskerna kan vara större. Liksom i alla situationer där patienten undanhåller 

information så behöver han eller hon få tydlig information om vilka 

konsekvenser det kan få. Ett problem är att vårdpersonal inte kan informera om 

varje möjlig interaktion som kan ske. Vad de möjligen kan göra är att beskriva 

inom vilka läkemedelsområden som de stora riskerna för interaktioner finns och 

därmed möjliggöra för patienten att bedöma om han eller hon vill ha mer 

information om exakt vilka läkemedel som kan ställa till problem (utifrån 

kunskap om vilka läkemedelsområden han eller hon behandlas inom). Det kan 

också finnas problem med att informera om varje potentiellt möjlig interaktion, 

eftersom det kan avskräcka patienten från att ta läkemedlet överhuvudtaget. 
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Detta innebär även att konsultationen behöver ta längre tid och indirekt kommer 

vårdpersonal att kunna få reda på vilka typer av tillstånd som patienten lider av 

om patienten väljer att avstå från viss behandling. 

 

 

3.5 Hantering av patienter som saknar beslutsförmåga 

 

Eftersom inte alla patienter har möjlighet att ge sitt samtycke på grund av 

beslutsoförmåga måste följande fråga ställas: 

 

 Är patientgruppen eller delar av patientgruppen beslutsoförmögen? (6) 

 

När det gäller de patienter som är beslutsoförmögna är det i första hand viktigt 

att betona att den typ av beslutsoförmåga vi talar om här handlar om i vilken 

utsträckning patienter kan förstå och fatta beslut kring informationsspridning. 

Att patienter saknar beslutsförmåga med avseende på detta innebär inte 

nödvändigtvis att de saknar beslutsförmåga inom andra områden. Det är även 

väsentligt att skilja mellan de som är tillfälligt och permanent beslutsoförmögna. 

När det gäller de som är permanent beslutsoförmögna, så har de förlorat eller 

kanske aldrig haft någon autonom förmåga med avseende på frågan om 

informationsspridning och har alltså ingen förmåga till självbestämmande eller 

självständighet i relation till denna fråga. När det gäller dessa personer 

uppkommer alltså inte frågan om huruvida vårdpersonalen kan eller inte kan 

respektera deras självbestämmande.  

 

Däremot är det möjligt att tillvarata vissa aspekter av det som ingår i autonomin, 

i den mån som det går att få kunskap om vad personen har för önskningar, 

uppfattningar och värderingar (eller har haft för önskningar, uppfattningar och 

värderingar). Det går att använda sig av detta som utgångspunkt för de beslut 

som fattas å den beslutsoförmögna personens vägnar. Detta kan dock vara svårt 

att ta reda på när det gäller en person som är permanent beslutsoförmögen och 

som samtidigt har svårt att i en aktuell situation kommunicera kring dessa 

frågor. De önskningar, uppfattningar och värderingar som personen uttryckt 

tidigare är inte självklart är giltiga i den nya situationen.  

 

I fråga om personer som tillfälligt är beslutsoförmögna kan kunskap om deras 

önskningar, uppfattningar och värderingar vara en bättre utgångspunkt för att 

fatta beslut, som är i linje med de beslut de själva skulle ha fattat om de varit 

beslutsförmögna i situationen. Dessa beslut har oftast en viss stabilitet över tid 

och det har troligtvis gått kort tid från det att personen uttryckte sina önskningar, 

uppfattningar och värderingar. Ett problem är hur vårdpersonalen får tillgång till 

denna kunskap. Oftast måste det ske genom att de får andrahandskunskap 
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genom närstående eller andra personer som känner personen ifråga. Här är det 

viktigt att vara medveten om att en sådan förmedling kan färgas av den 

närståendes egna uppfattningar i frågan.  

 

3.5.1 Hantering av personer som tillfälligt saknar beslutsförmåga 

Hur kan personer, som är tillfälligt beslutsoförmögna, drabbas av att information 

om dem sprids respektive inte sprids? I stort sett kan de drabbas på samma sätt 

som när det gäller patienter med beslutsförmåga. Att beslutsoförmågan är 

tillfällig innebär att de har möjlighet att vara autonoma och därmed kan påverkas 

av begränsningar av framtida handlingsalternativ. Eftersom de inte lider av en 

permanent kognitiv påverkan, så kan de uppfatta attityder hos omgivningen eller 

ha en negativ upplevelse av att veta att informationen sprids. Naturligtvis kan de 

även påverkas av inverkan på hälsa och livskvalitet, jämlika möjligheter och 

rättvisa på samma sätt som personer som är beslutsförmögna.  

 

Information som ingår i sammanhållen journalföring 

När det rör sig om en person som endast tillfälligt är beslutsoförmögen är det 

möjligt att låta uppgifter om den personen ingå i både sammanhållen 

journalföring och nationella kvalitetsregister. För att sedan, när personen återfått 

beslutsförmåga, låta personen ta ställning till om han eller hon fortsatt vill finnas 

kvar eller vill spärra sina uppgifter. Alternativt kan man avvakta med att föra in 

uppgifterna om denne tills personen återfått sin beslutsförmåga och då ställa 

personen inför möjligheten att fatta beslut. När det gäller sammanhållen 

journalföring skulle den situationen naturligtvis kunna uppstå att en person är 

tillfälligt beslutsoförmögen precis när uppladdning av patientdata till den 

sammanhållna journalföringen sker. Personens uppgifter måste då undanhållas. 

Innan personen har återfått beslutsförmåga eller innan man har hunnit tillfråga 

personen (även om han eller hon varit beslutsförmögen), så uppstår ett 

vårdtillfälle hos en annan vårdgivare som har behov av dessa uppgifter – där de 

alltså inte kommer att finnas tillgängliga. Detta scenario framstår dock som 

relativt långsökt och är mer av teoretisk karaktär eftersom det också förutsätter 

att vårdpersonalen har detaljkunskap om varje patients beslutsförmåga vid den 

tidpunkt när uppladdning av patientuppgifter till den sammanhållna 

journalföringen görs. 

 

Få tillgång till information inom ramen för sammanhållen journalföring 

En mer angelägen fråga i detta sammanhang är om behörig personal kan få 

tillgång till den information som trots allt ingår i sammanhållen journalföring, i 

fall gällande tillfälligt beslutsoförmögna personer. Liksom inom det inre 

sekretessområdet är även här kraven att det ska finnas en vårdrelation, 

informationen ska vara nödvändig för patientens vård och patienten ska ge sitt 

samtycke. Om patienten inte kan ge sitt samtycke kan vårdpersonal tillämpa 

nödöppning i de fall det bedöms röra sig om en situation som innebär fara för 
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patientens liv eller annan allvarlig fara för patientens hälsa. Det är dock oklart 

hur detta villkor för nödöppning ska tolkas och i patientdatalagsutredningens 

delbetänkande (se SOU 2013:45) beskrivs situationer där patientens tillstånd 

inte i sig uppfyller dessa krav, men där insatt behandling skulle kunna leda till 

en sådan situation om behandlande personal inte får tillgång till relevant 

information. Exempel på detta är läkemedelsinteraktioner eller överkänslighet. 

 

När det gäller tillfälligt beslutsoförmögna behöver följaktligen följande fråga 

ställas: 

 

 Är det möjligt att avvakta utan att riskerna förvärras för att kunna få ett 

samtycke när beslutsförmågan har återställts? (6.1) 

 

Om det är möjligt att avvakta så förefaller problemet vara löst. Om inte, så är det 

nödvändigt att gå vidare och se om följande fråga kan besvaras jakande. 

 

 Är det möjligt att tillämpa nödöppning i den aktuella situationen? (6.2) 

 

Om dessa möjligheter inte finns är det viktigt att gå vidare och bedöma om det 

är möjligt att kompensera risken genom att använda sig av information som kan 

göras tillgänglig enligt PDL: 

 

 I vilken utsträckning går det att kompensera för att andra värden riskeras 

genom att använda sig av information som kan göras tillgänglig enligt PDL? 

(6.2) 

 

I den mån detta inte är möjligt är det väsentligt att bedöma om ett sådant 

förhållande ger personer som är tillfälligt beslutsoförmögna sämre möjlighet att 

tillägna sig relevanta värden.  

 

 I vilken utsträckning innebär behandlingen av patienter som är 

beslutsoförmögna en annan vägning mellan patientintegritet och andra 

värden än för motsvarande grupp patienter som är beslutsförmögna? (6.2.1) 

 

Detta görs lämpligen genom att gå tillbaka till riskanalysmatrisen. I den mån 

lagstiftningen förefaller ge upphov till en annan vägning kan det finnas skäl att 

överväga ändrad lagstiftning. 
 

3.5.2 Hantering av personer som permanent saknar beslutsförmåga 

När det gäller personer som permanent saknar beslutsförmåga kan tillämpningen 

av lagstiftningen dock skilja sig något, vilket innebär att det är nödvändigt att 

identifiera om det rör sig om permanent beslutsoförmåga. Detta beroende på hur 

allvarlig beslutsoförmågan är. Handlar det om en permanent och total 
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beslutsoförmåga (d v s som rör alla eller i princip alla områden) och patienterna 

därmed inte kan utnyttja sin autonomi överhuvudtaget, så påverkas inte heller 

deras autonomi i sig av begränsningar av handlingsalternativ. Däremot kan 

patienterna fortfarande påverkas av att handlingsalternativ som andra kan välja 

för dem inte längre står till buds. Likaså, beroende på graden av kognitiv 

påverkan, är det inte heller självklart att patienterna upplever 

informationsspridningen negativt. Samtidigt är denna skillnad i påverkan i de 

flesta fall förmodligen marginell. Handlar det å andra sidan om personer som 

inte är totalt beslutsoförmögna, kan de fortfarande drabbas inom de områden där 

de har kvar sin autonoma förmåga och i den grad den kognitiva påverkan tillåter 

att de kan ta till sig andra människors attityder etc. Å andra sidan har 

beslutsoförmögna personer normalt sett mindre möjligheter att påverka hur 

information om dem hanteras (och de kan inte, i linje med detta, spärra 

information inom ramen för PDL) eller påverka bilden av sig själva. När det 

gäller PDL är problemet i första hand att personer som är permanent 

beslutsoförmögna inte anses kunna delta i nationella kvalitetsregister eller i 

sammanhållen journalföring. Låt oss diskutera dessa något var för sig. 

 

Nationella kvalitetsregister 

Att information om beslutsoförmögna patienter inte kan ingå i nationella 

kvalitetsregister kan även påverka möjligheten till god vård för den patientgrupp 

som den aktuella patienten tillhör. Om det rör sig om en patient i en 

patientpopulation som generellt eller i stor utsträckning är permanent 

beslutsoförmögen är det ett problem, eftersom det på sikt innebär att man går 

miste om en viktig källa till fortsatt kunskap som kan gagna vården av 

patientpopulationen. Här förefaller PDL även tillämpa ett integritetsskydd som 

går längre än Etikprövningslagen (EPL). Där sägs att forskning får bedrivas på 

personer som är beslutsoförmögna om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren är 

dels ett striktare skaderekvisit, dels att forskningen ska gynna den person eller 

population som personen tillhör samt dels att konsultation har skett med 

närstående. Skadan i detta fall är en viss risk för integritetsskada (med 

återverkningar på de värden som ska skyddas), men denna risk förefaller inte 

större än vid annan registerhållning vilket innebär att det första villkoret är 

uppfyllt. Nationella kvalitetsregister inriktade på specifika patientpopulationer 

har som syfte att just gagna dessa populationer, så även det andra villkoret är 

uppfyllt. När det gäller det tredje villkoret om konsultation med närstående, är 

det endast ett villkor som är förknippat med studier som kräver samtycke från 

forskningspersonerna, vilket registerstudier inte nödvändigtvis kräver. Här är det 

viktigt att påpeka att till skillnad från enskilda personers journalhandlingar, så 

innehåller kvalitetsregistret normalt sett mindre information. Som regel ges 

registeranvändare tillgång till denna information i form av sammanställda data 

på gruppnivå, vilket är mindre problematiskt ur integritetsynvinkel. I detta fall 
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förefaller lagstiftaren ha värderat patienternas integritet högre i PDL än i annan 

lagstiftning som reglerar motsvarande situationer.  

 

I detta sammanhang är det även rimligt att bedöma hur patienter i allmänhet 

förhåller sig till sin integritet i relation till kvalitetsregister. Eftersom det 

förefaller vara en liten andel patienter som avstår från att delta i dessa register, 

ger det vid handen att majoriteten av befolkningen gör en annan avvägning 

mellan sin integritet och värdet av kvalitetsregistret, än vad PDL ger uttryck för 

när det gäller gruppen beslutsoförmögna. Uttryckt på ett annat sätt, PDL riskerar 

snarare en skada på hälsa och livskvalitet och därmed också på jämlik vård än 

riskerar patienters integritet. En majoritet av befolkningen förefaller göra det 

motsatta, d v s hellre riskera patientintegriteten än en skada på hälsa och 

livskvalitet. Här finns det skäl att överväga förändrad lagstiftning (se förslag 

angående en sådan förändring i utredningens delbetänkande SOU 2013:45). 

 

Sammanhållen journalföring 

I fallet sammanhållen journalföring handlar problemet om att lagstiftningen inte 

tillåter att patientens uppgifter laddas upp i sammanhållen journalföring, 

eftersom patienten inte kan informeras och inte heller kan motsätta sig att så 

sker (eftersom han eller hon inte kan ge sitt samtycke). I det fallet kommer 

uppgifterna inte finnas tillgängliga (ens för nödöppning) hos en annan 

vårdgivare. Detta kan uppenbarligen ge upphov till risker för de olika värden vi 

har identifierat som relevanta om personen skulle bli föremål för vård hos en 

annan vårdgivare. En person med permanent beslutsoförmåga kan ofta inte, till 

skillnad från en beslutsförmögen person, meddela sig själv på ett fullödigt sätt 

med vårdgivaren för att minimera den risken. 

 

Om patienten tidigare har varit beslutsförmögen och beslutat sig för att spärra 

uppgifter i sin journal utanför den vårdenhet/vårdprocess där de har registrerats 

eller för andra vårdgivare, men sedan tillfälligt eller permanent förlorar denna 

beslutsförmåga – så ger PDL rätt till nödöppning av spärren om vården är 

oundgänglig (i det första fallet), eller det finns risk för livshot eller annan 

allvarlig påverkan på patientens hälsa (i fallet med sammanhållen journalföring). 

 

Lagstiftningen ger alltså upphov till större risker för den person som varit 

beslutsoförmögen när informationen laddades upp till sammanhållen 

journalföring, men där det inte finns speciella skäl att tro att han eller hon hade 

velat göra denna information otillgänglig, än för den person som aktivt spärrat 

informationen, men som sedan förlorat sin beslutsförmåga efter att detta har 

skett, vilket inte förefaller tillfredställande.  
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Sammanfattande frågor 

Ovanstående diskussion kring personer med permanent beslutoförmåga ger 

upphov till följande frågor (samma frågor som ställdes i relation till tillfälligt 

beslutsoförmögna). Först är det nödvändigt att bedöma om riskerna för personer 

med permanent beslutsoförmåga kan kompenseras genom tillgång till annan 

information. 

 

 I vilken utsträckning går det att kompensera för att andra värden riskeras 

genom att använda sig av information som kan göras tillgänglig enligt PDL? 

(6.2) 

 

I den mån detta inte är möjligt är det väsentligt att bedöma om ett sådant 

förhållande ger personer som är permanent beslutsoförmögna sämre möjlighet 

att tillägna sig relevanta värden.  

 

 I vilken utsträckning innebär behandlingen av patienter som är 

beslutsoförmögna en annan vägning mellan patientintegritet och andra 

värden än för motsvarande grupp patienter som är beslutsförmögna? (6.2.1) 

 

Detta görs lämpligen genom att gå tillbaka till riskanalysmatrisen. I den mån 

lagstiftningen förefaller ge upphov till en annan vägning kan det finnas skäl att 

överväga ändrad lagstiftning. Detta leder oss över till de fall när det finns risker 

för andra parter än patienten själv. 

 

 

3.6 Risker för andra parter 

 

Här vidgas perspektivet och vi väger även in de andra delarna av 

riskanalysmatrisen: 

 

 Är riskerna för andra parter på grund av brist på information tillräckligt 

allvarliga för att anse att informationsbegränsningen är ett problem? (7) 

 

3.6.1 Hantera risker för andra parter genom patientens samtycke 

Om bedömningen är att en viss informationsbegränsning är problematisk 

uppstår frågan: 

 

 Går det att inhämta patientens samtycke till att få ta del av informationen på 

ett sätt som kan specificeras i tillräcklig utsträckning för att uppfylla lagens 

krav? (7.1) 
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Som sagts tidigare ger PDL utrymme för att ta del av patientuppgifter om de 

behövs för patientens vård, om det finns en vårdrelation och om patienten gett 

sitt samtycke till att personal får ta del av uppgifterna. Enligt PDL så förefaller 

det inte finnas något hinder för att patienten ger samtycke till att information 

lämnas ut för andra syften än den egna vården, eftersom patienten har rätt att 

lämna ut vilka uppgifter han eller hon vill. Det är dock inte självklart att det kan 

ske genom direktåtkomst. I fallet sammanhållen journalföring förefaller det inte 

kunna ske genom direktåtkomst. Detta ger alltså upphov till frågan: 

 

 Om detta inte kan ske genom direktåtkomst – är det tillräckligt att det sker på 

annat sätt? (7.1.1) 

 

3.6.2 Hantera risker för andra parter genom tillgång utifrån andra 

ändamål 

Om åtkomst till personuppgifter däremot inte kan ske med samtycke från 

patienten eller inte kan lösas genom en papperskopia, finns det möjlighet att få 

tillgång till informationen för andra ändamål om det rör sig om det inre 

sekretessområdet. När det gäller sammanhållen journalföring finns alltså inte 

denna möjlighet. Det ger alltså upphov till följande fråga: 

 

 Om det rör sig om det inre sekretessområdet - finns det utrymme att ta del av 

uppgifterna genom direktåtkomst under något av de andra ändamålen som 

PDL tillåter för att begränsa risker för andra parter? De ändamål som skulle 

kunna lämna utrymme för detta är i så fall: 

 

o Annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan 

författning. 

o Systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

o Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av 

verksamheten. (7.2) 

 

Här behöver vi undersöka några olika fall där det kan finnas risker för andra 

parter för att ta reda på om de skulle kunna tolkas falla under någon av dessa 

ändamål. 

 

Andra patienter (och andra människor) riskerar att drabbas av direkt skada 

Om risken framförallt kommer att drabba andra patienter (eller andra människor 

i patientens närhet, vårdpersonal, närstående, etc) i form av direkt skada, 

exempelvis allvarlig smitta eller fysiskt och psykiskt våld, så kan detta möjligen 

falla under annan lagstiftning som reglerar informationsspridning eller 

tvångsåtgärder som förutsätter informationsspridning. 
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Enligt Smittskyddslagen har en patient som bär på en allvarlig smittorisk 

skyldighet att informera om ett sådant tillstånd och en person som av olika skäl 

innebär en risk kan isoleras för att undvika smittorisk. Beroende på hur vi tolkar 

Smittskyddslagen i relation till PDL kan det innebära att patienten inte kan 

förhindra att sådan information sprids. Detta förefaller dock inte kunna ske 

genom direktåtkomst – men däremot genom utlämnande på annat sätt. 

 

I andra fall kan den uteblivna informationen handla om att patienten lider av en 

psykisk sjukdom eller sjukdomstillstånd som innebär våldsamma verbala eller 

fysiska utspel, som kan utsätta andra för fysisk fara eller negativ psykisk 

påverkan. I lagen om psykiatrisk tvångsvård är en av bedömningsgrunderna för 

tvångsvård om patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans 

personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa (LPT 3§). I sådana fall kan 

patienten alltså bli föremål för tvångsvård och det verkar implicera att man även 

i det fallet kan sprida informationen i den utsträckning det behövs för att 

tillämpa tvångsvård. Liknande bedömning kan göras om personen på grund av 

missbruk kan komma att innebära en allvarlig skada för närstående enligt lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM 4§). Återigen kan dock inte detta 

utlämnande ske genom direktåtkomst enligt nuvarande PDL. 

 

Utöver detta tycks det finnas ringa möjligheter att ta hänsyn till direkta risker för 

andra parter inom ramen för PDL. Detta leder oss till följande fråga: 

 

 Rör det sig om risker för direkt skada som kan sägas falla under annan 

lagstiftning (t ex Smittskyddslag, LPT, LVM) eller under något annat av 

ovanstående ändamål? (7.3) 

 Om så, är det tillräckligt för att minimera risken för skada att utlämnande 

sker i annan form än genom direktåtkomst? (7.3.1) 

 

En annan typ av fall där andra patienter kan påverkas negativ av begränsning av 

information är om felbehandlingen av en enskild patient påverkar förtroendet 

även hos andra patientgrupper. Något som i sin tur kan få en negativ inverkan på 

dessa patienter och deras hälsa/ livskvalitet. Här förefaller det dock inte finnas 

något utrymme i nuvarande lagstiftning att väga in denna form av mer 

långsiktiga effekter. Storlek på dessa effekter kommer dels bero på omfattningen 

av sådana negativa konsekvenser av begränsning av information, dels hur tydligt 

det är för andra patienter vad felbehandlingen beror på. Den sistnämnda 

kommunikationsaspekten är dock inte beroende av förändrad lagstiftning och 

kan man tydligt kommunicera vad felbehandlingarna beror på så förefaller det 

inte krävas förändrad lagstiftning för att hantera detta problem. 

Ytterligare fall kan handla om att begränsningen av information leder till att 

patientens vård fördyras vilket leder till att resurser tas från annan patientvård 

till viss del i onödan. I den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och 
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sjukvården har man tydligt tagit ställning emot att ställa patienten till svars för 

eventuella tidigare val i livet som lett till behov av vård även om denna vård 

hade kunnat undvikas om patienten gjort ett annat val (se Prop.1996/97:60 ). 
Om begränsningen av information beror på patientens eget val förefaller det 

täckas av detta ställningstagande och är något vi får acceptera. Detta om vi inte 

ska göra ett annat ställningstagande kring patientens eget ansvar för sin hälsa 

(och därmed förändra den etiska plattformen för prioriteringar). Om 

begränsningen av information beror på andra faktorer som regleras i 

lagstiftningen kan det övervägas om det krävs förändrad lagstiftning. 

 

Andra patienter riskerar att drabbas av kunskapsbrist 

Ett annat fall innebär att bristen på information leder till att vården av den 

patientgrupp som det rör sig om inte kan utvecklas. Om det endast rör sig om att 

vårdpersonalen inte skulle kunna följa upp en enskild patient efter att 

vårdrelationen är avslutad och därmed gagna denna patient – faller det under den 

tidigare diskussionen kring risker som endast drabbar patienten. 

Om vi istället fokuserar på det fall när vårdpersonalen på grund av brist på 

information inte kan utveckla den generella vården av patientgruppen ifråga så 

uppstår frågan: 

 

 Finns det utrymme att ta del av patientuppgifter inom ramen för uppgiften att 

systematiskt utveckla och kvalitetssäkra vården? (7.4) 

 

När det gäller den del av PDL som behandlar kvalitetsregister ger denna en 

presumtion för att patienter samtycker till att samla in patientuppgifter för 

kvalitetsregister. Det krävs alltså inget samtycke i förväg, men PDL ger 

samtidigt patienter en möjligt att neka till att delta i kvalitetsregister. Detta ger 

upphov till följande frågor: 

 

 Ger den information som är tillgänglig genom kvalitetsregister tillräcklig 

information för att uppfylla kravet på generell kunskapsbildning? Finns det 

alltså alternativ information som kan göras tillgänglig inom ramen för PDL 

som kan fylla behovet på generell kunskapsbildning? (7.4.1) 

 

Eftersom det i nuläget förefaller vara en mindre andel patienter som nekar till att 

delta i kvalitetsregister och om andelen patienter som deltar är tillfyllest för att 

fylla behovet av generell kunskapsbildning, är det svårt att se att enskilda 

patienters uppgifter skulle ha någon avgörande inverkan på möjligheterna att 

inhämta generell kunskap om det tillstånd som patienten lider av. Samtidigt kan 

naturligtvis informationen om enskilda patienter, om de avviker från mängden, 

vara väsentlig information. Om det däremot rör sig om större grupper som inte 

deltar i nationella kvalitetsregister (exempelvis personer som saknar 

beslutsförmåga), så kan det ha en mer avgörande inverkan. 
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I de fall det rör sig om mycket ovanliga tillstånd kan detta bli ett problem 

eftersom varje patient kan bli väsentlig för att bidra till den generella 

kunskapsbildningen. Ur integritetssynvinkel kan samtidigt en sådan situation 

upplevas som mer känslig eftersom en enskild patient kan bli lättare att urskilja i 

en liten patientpopulation. I samband med diskussionen om särläkemedel som 

används av mycket få patienter (eller läkemedel mot allvarliga ovanliga 

tillstånd) har det även framförts att det vore extra värdefullt om varje patient 

kunde ingå i kvalitetsuppföljningar för utvärdering av nyttan, eftersom 

traditionella stora randomiserade studier i praktiken är svåra att genomföra 

(Carlsson m f l 2012:1). Om det är tydligt för patienten på vilket sätt utebliven 

information kan drabba patienten själv i en sådan situation, är det kanske inte så 

troligt att han eller hon nekar tillgång till sådan information. Detta är dock en 

öppen empirisk fråga och här uppstår återigen frågan om detta är en punkt där 

det krävs förändrad lagstiftning (d v s om riskanalysmatrisen ger underlag för att 

kostnaden för att respektera integriteten i detta fall är för hög).  

 

Då det rör sig om personer som generellt lider av beslutsoförmåga så tolkas PDL 

som att de inte kan delta i kvalitetsregister, eftersom de inte kan informeras och 

motsätta sig registrering och på sådant sätt ge sitt indirekta samtycke (se 

föregående sida). Här uppstår återigen frågan om detta kräver förändrad 

lagstiftning (d v s om riskanalysmatrisen ger ett underlag, eftersom för att 

kostnaden för att respektera integriteten i detta fall är för hög). 

 

Hittills har vi endast behandlat utveckling och kvalitetssäkring av vården. Rena 

undervisningssituationer täcks dock inte av denna paragraf. Här krävs antingen 

patientens samtycke, eller att informationen avidentifieras (om inte patienten 

samtycker till annat). I undervisningssituationer är det dock inte tillåtet med 

direktåtkomst till patientinformation. Detta ger upphov till följande frågor: 

 

 Rör det sig om att använda information för undervisningssituationer? (7.5) 

 Om ja, går det att inhämta patientens samtycke? Går det att avidentifiera 

informationen (om inte annat avtalats med patienten)? (7.5.1) 

 

Om det krävs samtycke från patienten kan det bli svårt att använda information 

från icke-beslutsförmögna patienter i undervisningssituationer, vilket i 

förlängningen kan drabba patientgrupper där deras sjukdomstillstånd generellt 

medför eller är kopplade till beslutsoförmåga. I de fall PDL mer systematiskt 

hindrar tillgång till patientuppgifter för undervisningssituationer kan det 

naturligtvis bli ett problem för patientsäkerheten i förlängningen och ett sådant 

förhållande kan kräva justering i lagstiftningen. 
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Vårdpersonalen riskerar att må dåligt 

Att vårdpersonal kan riskera att må dåligt eller få en negativ påverkan på sin 

livskvalitet i samband med att denna inte kan vårda patienten optimalt, på grund 

av utebliven relevant information är sannolikt. Samtidigt är en sådan situation 

något vårdpersonal kan råka ut för även i de fall PDL inte sätter hinder i vägen 

för informationsspridningen, exempelvis i de fall patienten väljer att inte dela 

med sig av viss relevant information. Liksom tidigare kan begäran om samtycke 

vara ett sätt för personalen att undvika detta.  

 

Om patienten nekar samtycke så är detta något som vårdpersonalen rimligen får 

acceptera. En sådan påverkan kan möjligen lindras om personalen är medveten 

om att patienten gjort ett aktivt informerat val, som har lett fram till att de inte 

kunnat ge optimal vård och behandling.  

 

Om det däremot handlar om att patienten inte kan ge sitt samtycke och PDL 

sätter hinder i vägen kan det vara svårare att acceptera. PDL ger dock inte i 

nuläget utrymme för att ta del av information med hänvisning till en sådan risk. 

Det förefaller inte heller vara en tillräckligt allvarlig risk för att motivera ändrad 

lagstiftning. 
 

Vårdpersonalen riskerar att inte kunna uppfylla sitt professionella ansvar för 

patienter 

Att vårdpersonalen mår dåligt av att inte kunna ge optimal vård och behandling 

till patienten beroende på utebliven information är nära kopplat till 

uppfattningen att de därmed inte upplever sig kunna uppfylla sitt professionella 

ansvar gentemot patienten. Här beror det på hur vi definierar det professionella 

ansvaret – men rimligen ingår i detta ansvar att inte endast ge patienten optimal 

behandling, utan att göra det inom ramen för respekt för relevanta värden och 

normer (i detta fall integritet och autonomi). Om vårdpersonalen har gett 

patienten bästa möjliga behandling utifrån den information denne har valt att 

dela med sig av, förefaller det tillräckligt för att de ska kunna sägas ha uppfyllt 

sitt professionella ansvar. Det förutsätter dock att patientens val är grundat på 

tydlig och relevant information om vad sådan utebliven information kan leda till, 

ett informationsgivande som är en del av det professionella ansvaret. 

 

Återigen, om patienten har haft möjlighet att antingen ge sitt samtycke eller 

nekat till detta kan vårdpersonalen sägas ha uppfyllt sitt professionella ansvar. 

Problemet förefaller vara de situationer när patienters samtycke av olika skäl 

inte kan inhämtas och där PDL sätter hinder i vägen för att vårdpersonalen ska 

kunna uppfylla vad de uppfattar som sitt professionella ansvar. Genom att föra 

upp professionellt ansvar som en egen riskpunkt i riskanalysmatrisen kan det 

tydliggöras i vilka situationer det finns ett sådant professionellt ansvar som 
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riskeras av bristen på tillgång till information. I det professionella ansvaret kan 

ingå även andra uppgifter utöver vård och behandling av patienten: 

 

 Finns det utrymme att ta del av patientuppgifter för att uppfylla sitt 

professionella ansvar inom ramen för de ändamål som PDL specificerar som 

tillåtna? (7.6) 

 

I samband med detta är det även nödvändigt att ställa frågan om det kräver 

direktåtkomst eller inte (7.6.1). Om vårdpersonal uppfattar att de har ett 

professionellt ansvar som inte täcks av de ändamål som är tillåtna enligt PDL 

finns det skäl att överväga förändrad lagstiftning. 

 

Samhället riskerar att påverkas i vidare bemärkelse 

I detta fall handlar det om att bristen på information kan leda till att samhället 

påverkas negativt i vidare bemärkelse (något som till viss del behandlades ovan 

under direkt påverkan på andra patienter och andra människor). I detta fall 

uppstår frågan: 

 

 Finns det utrymme att ta del av patientuppgifter inom ramen för vad som 

följer av annan lag och förordning eller något annat av de ändamål som 

specificeras ovan? (7.6) 

 

Vi har tidigare behandlat smittskydd och den påverkan på andra som regleras i 

lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) respektive lag om vård av missbruk i vissa 

fall (LVM). Vissa andra fall kan täckas av brottsbalk etc. Även i detta fall 

behöver man bedöma om det behövs direktåtkomst eller inte (7.6.1). 
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4 STRUKTURERAT BESLUTSTRÄD NÄR BEGRÄNSNING 
AV INFORMATION FÖREFALLER HOTA ANDRA VÄRDEN 
 

4.1 Generell analysmodell för typfall I 

 

Den tematiserade analys som presenterades i förra avsnittet kan nu struktureras 

som ett beslutsträd för att komma fram till de punkter där PDL förefaller 

resultera i en värdekonflikt som kan behöva hanteras genom förändrad 

lagstiftning eller för att konstatera att informationsbegränsningen inte innebär 

något problem. 

 

Starta analysen med att fylla i en riskanalysmatris med risker av begränsning 

respektive tillgång på information för olika värden och parter. Bedöm också om 

det är ett omfattande problem eller inte. Vid varje punkt där man kommer till att 

överväga förändrad lagstiftning finns det skäl att återkomma till 

riskanalysmatrisen och studera förhållandet mellan olika risker. 

 
Tabell 1. Riskanalysmatris för värdeförluster 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

 

Värde/Parter Patienten Personer i 
patientens närhet - 
andra patienter, 
närstående etc. 

Vårdpersonal Samhället i övrigt 
inklusive andra 
yrkesgrupper 

Typ av hantering av 
information: 

Ej tillgång Till- 
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Hälsa/livskvalitet         

Autonomi         

Värdighet/ 
människovärde 

        

Jämlikhet/rättvisa         

Professionellt 
ansvar 

Inte aktuellt för dessa grupper     
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Beslutsträd 1 - när begränsning av information riskerar att hota andra värden.  

 

 
 

 



33 

 

Fortsättning från föregående sida. Beslutsträd 1 - när begränsning av 

information riskerar att hota andra värden.  
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4.2 Exempel på en strukturerad analysgång för problemet att spärra 
information om sina läkemedel 

 

Steg 1 

Fyll i en riskanalysmatris och bedöm om det är ett omfattande problem eller 

inte. Vid varje punkt där man kommer till att överväga förändrad lagstiftning 

finns det skäl att återkomma till riskanalysmatrisen och analysera förhållandet 

mellan olika risker. Se bilaga 3. 

 

Steg 2 

Är riskerna för patienten av brist på information tillräckligt allvarliga för att anse 

att informationsbegränsningen är ett problem? 

 

 Ja, i vissa fall men som kan vara svåra att förutse. 

 

Steg 3 

Kan riskerna kopplas till och är möjliga att påverka genom patientens vård? 

 

 Ja 

 

Steg 4 

Är den informationsmängd som diskuteras generellt möjlig att tillgå genom 

direktåtkomst i nuläget? 

 

 Ja 

 

Steg 4.4 

Om ja - beror bristen på information på patientens tidigare val, d v s spärr eller 

val att inte delta i sammanhållen journalföring. 

 

 Ja 

 

Steg 4.4.1  

Om det finns en vårdrelation, om patienten inte ger sitt samtycke och det inte 

finns några risker för andra parter – är det möjligt att tydligt informera patienten 

så att han eller hon förstår konsekvenserna av sitt beslut?  

 

 I fall med beslutsförmögna patienter är det svårt att informera på ett korrekt 

sätt, eftersom det inte går att förutsäga vilka interaktioner som kan komma att 

ske om inte informationen finns. Det finns inget utrymme i lagstiftningen att 

ta del av informationen om patienten vidhåller sin spärr. Här behöver göras 

en bedömning om det är ett problem för lagstiftningen. 
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 För den som har blivit beslutsoförmögen sedan spärren gjordes – gå vidare 

till 6. 

 

Om det finns en vårdrelation och patienten inte ger sitt samtycke behöver man 

bedöma om det även finns risker för andra parter (se punkt 7 nedan).  

 

Steg 6 

Är patientgruppen eller delar av patientgruppen beslutsoförmögen? 

 Om det handlar om personer med tillfällig beslutsoförmåga, gå till steg 6.1?. 

 

Steg 6.1  

Är det möjligt att avvakta utan att riskerna förvärras för att kunna få ett 

samtycke inom ramen för en vårdrelation (eller bredare inom ramen för PDL) 

när beslutsförmågan har återställts? 

 

 Det är svårt att bedöma eftersom man inte vet vilka riskerna kan vara. 

 

Steg 6.1.1  
Är det möjligt att tillämpa nödöppning i situationen? 

 

 Ja, det skulle kunna vara möjligt om det bedöms föreligga en akut och faktisk 

fara för patientens liv i den aktuella stunden. Däremot förefaller det inte gå 

att tillämpa nödöppning för att kunna undvika en potentiell risk för sådan 

skada, genom exempelvis läkemedelsinteraktioner mellan de läkemedel som 

patienten står på och de läkemedel som ska sättas in. 

 

Steg 6.2  

I vilken utsträckning går det att kompensera risken för andra värden genom att 

använda sig av information som kan göras tillgänglig enligt PDL? 

 

 I dessa fall har patienterna i så fall tidigare varit beslutsförmögna och spärrat 

information (och därmed finns information tillgänglig), men det förefaller 

inte finnas några andra möjligheter att få tillgång till informationen än genom 

att tillämpa nödöppningsreglerna. 

 

Steg 6.2.1  

I vilken utsträckning innebär behandlingen av patienter som är 

beslutsoförmögna en annan vägning mellan patientintegritet och andra värden än 

för motsvarande grupp patienter som är beslutsförmögna och därmed sämre 

möjlighet att tillägna sig relevanta värden? 
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 I detta fall förefaller det inte innebära en annan vägning mellan förhållandet 

mellan patientintegritet och andra värden än för den grupp som inte är 

beslutsförmögen. Däremot kan det innebära sämre möjligheter att tillägna sig 

vissa värden, eftersom den person som är beslutsoförmögen inte kan ta 

ställning till att häva spärren. 

 

Om det handlar om personer med permanent beslutsoförmåga kan motsvarande 

resonemang föras med undantag för 6.1, eftersom dessa personer inte kommer 

att kunna ge något samtycke i även om vi avvaktar. 

 

Steg 7 

Är riskerna för andra parter av brist på information tillräckligt allvarliga för att 

anse informationsbegränsningen som ett problem? 

 

 I vissa fall kan det finnas risker för andra parter som blir allvarliga men det 

förefaller troligt att dessa inträffar betydligt mer sällan än de risker som kan 

drabba patienten. 

 

Steg 7.1  

Om ja - kan man få patientens samtycke till att få ta del av informationen på ett 

sätt som kan specificeras i tillräcklig utsträckning för att uppfylla lagens krav? 

 

 Det förefaller svårt i detta fall eftersom det är svårt att förutse när dessa andra 

risker ska inträffa. Möjligtvis kan man lägga viss kraft på att informera 

patienten tydligt i samband med att han eller hon vill spärra information om 

man kan misstänka att de läkemedel det rör sig om kan leda till risker för 

andra parter. 

 

Steg 7.1.1  

Behöver den information som krävs för att minimera risker för andra parter 

finnas tillgänglig genom direktåtkomst? 

 

 I många fall är dessa risker förmodligen mer långsiktiga och det skulle vara 

tillräckligt att få åtkomst på annat sätt. Problemet är snarast att identifiera rätt 

patient och få den patientens samtycke. 

 

Steg7.2  

Om det inte går att få samtycke och det rör sig om det inre sekretessområdet - 

finns det utrymme att ta del av uppgifterna under någon av de andra uppgifterna 

som PDL tillåter för att begränsa risker för andra parter oavsett patientens 

samtycke? De uppgifter som skulle kunna lämna utrymme för detta är i så fall: 

 

 Annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning. 
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 Systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

 Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av 

verksamheten. 

 

Steg 7.3  

Rör det sig om risker för direkt skada som kan sägas falla under annan 

lagstiftning (exempelvis Smittskyddslag, LPT, LVM) 

 

I vissa fall kan LPT och LVM (och kanske annan lagstiftning) vara tillämplig, 

men förutsätter förmodligen att patienten redan tagit upp de risker som kan vara 

aktuella. Det är svårt att förbereda sig för eventuella risker som kan förutses 

utifrån de läkemedel patienten använder. Detta utifrån att information är dold 

och det inte finns skäl att misstänka att annan information relevant information 

finns tillgänglig i journalen. 

 

Steg 7.4  

Finns det utrymme att ta del av patientuppgifter inom ramen för uppgiften att 

systematiskt utveckla och kvalitetssäkra vården? 

 

 Om patienten drabbas av ett hälsoproblem som beror på 

läkemedelsinteraktion eller biverkan, men det är svårt att komma fram till 

den slutsatsen beroende på att informationen är spärrad så är naturligtvis den 

kunskapen viktig för den fortsatta vårdens kvalitet. Beroende på hur lagen 

tolkas skulle informationen kunna göras tillgänglig vid en sådan misstanke? 

 

Steg 7.4.1  

Ger den information som är tillgänglig genom kvalitetsregister tillräcklig 

information för att uppfylla kravet på generell kunskapsbildning? Finns det 

alltså alternativ information som kan göras tillgänglig inom ramen för PDL som 

kan fylla behovet på generell kunskapsbildning? 

 

 Det förefaller inte aktuellt i detta fall om det inte är så att en mängd andra 

patienter som inte spärrat sin information uppvisar samma problem och att 

interaktionen eller biverkan kan identifieras på det sättet. 

 

Steg 7.5  

Rör det sig om att använda information för undervisningssituationer?  

 

 I detta fall förefaller det mer långsökt eftersom den informationen normalt 

kan inhämtas från andra patienter – om det inte rör sig om ett mycket 

ovanligt tillstånd eller en speciell komplikation som kan vill visa på. 
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Steg 7.5.1  

Om ja, går det att inhämta patientens samtycke? Går det att avidentifiera 

informationen (om inte annat avtalats med patienten)? 

 

 Ja det kan gå, men om patienten tidigare spärrat sin information kan han eller 

hon naturligtvis vara ovillig att ge sitt samtycke. Om det handlar om ett 

ovanligt tillstånd eller en ovanlig interaktion/biverkan så kanske det kan vara 

relativt svårt att avidentifiera? 

 

Steg 7.6 

Finns det utrymme att ta del av patientuppgifter för att uppfylla sitt 

professionella ansvar inom ramen för de uppgifter som PDL specificerar som 

tillåtna? 

 

Det förefaller inte vara så utöver det som täcks under risker för patienten och 

under direkt skada ovan. 

 

Steg 7.6  

Finns det utrymme att ta del av patientuppgifter för att undvika vidare 

samhällelig påverkan? 

 

 Om det leder till sådana risker, exempelvis i form av våldsamhet, missbruk 

eller drogspridning så kan det falla under annan lagstiftning och därmed 

kanske leda till möjlighet att ta del av uppgifterna om det skulle behövas. 

Men om dessa risker har aktualiserats i faktiskt handlande så är 

informationen kanske inte nödvändig för att hindra ett sådant handlande. Å 

andra sidan förefaller det inte finnas något eller lite utrymme att ta del av 

uppgifterna för att kunna förhindra dessa risker i förväg. 

 

 

4.3 Exempel på en strukturerad analysgång för problemet att 
personer som är beslutsoförmögna inte kan delta i sammanhållen 
journalföring 

 

Steg 1 

Inled analysen med att fylla i en riskanalysmatris med risker av brist respektive 

tillgång på information för olika värden och parter. Bedöm om det är ett 

omfattande problem eller inte. Vid varje punkt där man kommer till att överväga 

förändrad lagstiftning finns det skäl att återkomma till riskanalysmatrisen och 

titta på förhållandet mellan olika risker. Se bilaga 4. 
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Steg 2 

Är riskerna för patienten tillräckligt allvarliga för att anse att 

informationsbegränsningen är ett problem? 

 

 Ja, informationsbegränsningen kan i vissa fall leda till mer allvarliga 

problem. En vårdgivare kan sakna kunskap om att det finns relevant 

information hos annan vårdgivare. Även om denna kunskap kan finnas kan 

informationen inte göras tillgänglig tillräckligt snabbt, eftersom det inte kan 

ske genom direktåtkomst. Gruppen av personer som inte är beslutsförmögna 

och som därmed inte kan ingå i sammanhållen journalföring är också relativt 

stor. 

 

Steg 3  

Kan riskerna kopplas till och är möjliga att påverka genom patientens vård? 

 

 Ja, dessa risker är framförallt kopplade till patienten och dennes vård. 

 

Steg 4 

Är den informationsmängd som diskuteras generellt möjlig att tillgå genom 

direktåtkomst i nuläget? 

 

 Nej, detta beror på regler i PDL (4.2). I detta fall kan PDL tolkas som att 

personer som är beslutsoförmögna inte kan delta i sammanhållen 

journalföring, eftersom de inte kan ta till sig information om att motsätta sig 

detta. 

 

Steg 4.2.2 

Är åtkomst till informationen på annat sätt tillräcklig?  

 

 Eftersom en annan vårdgivare, än där informationen är registrerad kommer 

att ha svårt att veta att det finns information tillgänglig som skulle kunna vara 

relevant och eftersom personer med beslutsoförmåga kan ha svårt att uttrycka 

detta, finns det risk att sådan information inte uppmärksammas. Dessutom är 

det mer tidsödande att få tillgång till den. 

 

Steg 5 

Kan man få patientens samtycke till att få ta del av informationen på ett sätt som 

kan specificeras i tillräcklig utsträckning för att uppfylla lagens krav? 

 

 Nej, eftersom patienten är beslutsoförmögen med avseende på detta. 

 

Steg 6 

Är patientgruppen eller delar av patientgruppen beslutsoförmögen? 
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 Ja, i detta fall rör det sig endast om beslutsoförmögna patienter. 

Här handlar det troligen framförallt om personer med permanent 

beslutsoförmåga. I vissa fall kan naturligtvis även de med tillfällig 

beslutsoförmåga beröras beroende på hur länge de bedöms sakna 

beslutsförmåga. 

 

Steg 6.1 

Är det möjligt att avvakta utan att riskerna förvärras för att kunna få ett 

samtycke inom ramen för en vårdrelation (eller bredare inom ramen för PDL) 

när beslutsförmågan har återställts? 

 

 Ja, om de med tillfällig beslutsoförmåga berörs förefaller det möjligt att 

avvakta och låta dem ingå i sammanhållen journalföring när beslutsförmågan 

återställs. Detta utan att risken förvärras i stor utsträckning, utom i enstaka 

fall. 

 

Steg 6.1.1 

Är det möjligt att tillämpa nödöppning i situationen? 

 

 Nej, inte i detta fall eftersom de inte kommer att ingå i sammanhållen 

journalföring överhuvudtaget. 

 

Steg 6.2  

I vilken utsträckning går det att kompensera risken för andra värden genom att 

använda sig av information som kan göras tillgänglig enligt PDL? 

 

 I den mån dessa patienter kan meddela sig angående tidigare vårdtillfällen 

kan det ske att information lämnas ut även om det inte sker genom 

direktåtkomst. Men det kan enligt 4.2.2 vara svårt att meddela sig och 

komma ihåg alla relevanta tillfällen etc. Dessutom tar en sådan utlämning 

längre tid. 

 

Steg 6.2.1  

I vilken utsträckning innebär behandlingen av patienter som är permanent 

beslutsoförmögna en annan vägning mellan patientintegritet och andra värden, 

än för motsvarande grupp patienter som är beslutsförmögna och därmed har 

andra möjligheter att tillägna sig relevanta värden? 

 

 PDL ger utrymme för att nödöppna en spärr även om en person aktivt tagit 

ställning för att spärra sin information i ett tidigare skede. Det kan tolkas som 

att när det gäller tidigare beslutsförmögna patienter så finns det en gräns för 

hur långt hänsynen till patientintegriteten sträcker sig även om patienten tagit 



41 

 

ställning för en större hänsyn till integriteten. I de fall de inte längre är 

beslutsförmögna så kan den alltså brytas i akuta fall. I fallet med personer 

som är beslutsoförmögna redan i det läge information ska göras tillgänglig i 

sammanhållen journalföring ges patientintegriteten en starkare ställning, även 

om det kan uppstå fall liknande de som motiverar nödöppning och där 

informationen skulle behövas akut.  

Det innebär även att de patienter som potentiellt inte skulle motsatt sig att 

delta i sammanhållen journalföring utsätts för en risk för sämre vård, för att 

tillgodose patientintegriteten hos den grupp som potentiellt skulle motsatt sig. 

Eftersom den grupp som potentiellt hade motsatt sig förmodligen är betydligt 

mindre än den grupp som inte skulle motsatt sig innebär det också att den 

större gruppens patientsäkerhet riskeras för hänsyn till den lilla gruppens 

patientintegritet.  

I fallet med beslutsförmögna är vägningen snarare den motsatta. Där 

möjligheten till nödöppning innebär att den lilla grupp som även i akuta 

situationer potentiellt hade motsatt sig nödöppning får stå tillbaka för den 

större grupp som i dessa akuta fall samtycker till informationsinhämtande. 

 

Steg 7 

Är riskerna för andra parter på grund av brist på information tillräckligt 

allvarliga för att anse informationsbegränsningen som ett problem? 

 

 Nej, i detta fall är det svårt att se att det finns några sådana mer allvarliga 

risker utan de risker det handlar om berör i första hand patienterna själva. 

Informationen som återfinns i sammanhållen journalföring får endast 

användas för patientens vård och behandling.  

 

Här förefaller det alltså finnas ett problem med PDL som kan behöva justeras 

(se förslag till sådan justering i utredningens delbetänkande SOU 2013:45). 
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5. GENERELL DISKUSSION AV TYPFALL II - NÄR 
TILLGÅNG TILL INFORMATION FÖREFALLER HOTA 
ANDRA VÄRDEN 
 

I typfall II handlar det inte om att PDL begränsar tillgången till information, 

utan om att även PDL i vissa fall anses göra information tillgänglig i en 

utsträckning som kan hota andra värden. Detta kan leda till att 

vårdpersonal/vårdenheter inom ramen för PDL vill kunna begränsa denna 

information, men även innebära att PDL i vissa fall borde skärpas för att ge 

utrymme för en sådan begränsning. Ett exempel på detta är att vissa 

verksamheter som anser sig hantera extra känslig information vill kunna 

begränsa tillgången till denna information. Här är alltså problemet det omvända i 

relation till de tidigare fall, där begränsningen av information ansågs vara ett 

problem. Här vill hälso- och sjukvårdens aktörer själva begränsa informationen i 

större utsträckning än vad PDL i sig kräver och de lägger därmed större vikt vid 

integritetsskyddet än vid andra värden i dessa fall. Argumentet för detta är att 

skydda de värden som beskrevs ovan och som kan riskeras om information 

sprids i för stor utsträckning.  

 

Liksom när det gäller de andra fallen måste en sådan begränsning ställas i 

relation till potentiella risker av att informationen inte sprids eller att 

spridningen av informationen försvåras. Om det finns sådana risker med att 

begränsa spridningen, så innebär det också att vårdpersonalens/vårdenhetens 

ställningstagande är att patienters integritet (och de värden som den ska skydda), 

generellt väger tyngre än de risker som är förknippade med att informationen 

inte sprids. Vårdpersonalen gör alltså ett generellt ställningstagande för en hel 

grupp.  
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5.1 Riskanalysmatris – tillgång till information 

 

Liksom tidigare bör en riskanalysmatris fyllas i. I detta fall med fokus på vilka 

risker tillgång till information kan leda till (men där man även beaktar 

potentiella risker med att inte ha tillgång till denna information) 

 
Tabell 1. Riskanalysmatris för värdeförluster 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

 

Värde/Parter Patienten Personer i 
patientens närhet - 
andra patienter, 
närstående etc. 

Vårdpersonal Samhället i övrigt 
inklusive andra 
yrkesgrupper 

Typ av hantering av 
information: 

Ej tillgång Till- 
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Hälsa/livskvalitet         

Autonomi         

Värdighet/ 
människovärde 

        

Jämlikhet/rättvisa         

Professionellt 
ansvar 

Inte aktuellt för dessa grupper     

 

 

5.2 Risker för patienter 

 

En bedömning bör göras om de risker tillgången till information kan leda till, är 

tillräckligt allvarliga för att motivera en åtgärd (i detta fall fokuseras i första 

hand på patienterna). Denna görs med förutsättningen att vårdenheten har 

möjlighet att behörighetsbegränsa tillgången till information till den 

vårdpersonal som har behov av den: 

 

 Är riskerna med att informationen finns tillgänglig tillräckligt allvarliga för 

patienterna att motivera ett starkare integritetsskydd? (3) 

 

Om inte – finns det risker för andra parter som motiverar 

behörighetsbegränsningar (se nedan)? (5) 
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5.3 Hur tillgången till informationen ser ut 

 

En fråga man bör ställa sig här är: 

 

 Är den informationsmängd som diskuteras generellt möjlig att tillgå genom 

direktåtkomst i nuläget? (3) 

 

Det handlar alltså att bedöma om det finns tekniska möjligheter att få tillgång till 

informationsmängden som anses problematisk. Det ger upphov till följdfrågor: 

 

 Om inte – beror det på tekniska begränsningar och är det i så fall ett problem 

enligt PDL? (3.1) 

 Om inte – beror det på att vårdpersonalen/vårdenheten valt att inte göra 

informationen tillgänglig och är detta i så fall tillåtet enligt PDL? (3.2) 

 

5.3.1 Skydda uppgifter genom spärr eller behörighetsbegränsning 

Om informationen finns tillgänglig genom direktåtkomst och eftersom PDL ger 

uttryck för att ge patienterna ett starkt inflytande över om något ska anses 

integritetsinkräktande eller inte, så är den första frågan i detta sammanhang: 

 

 Går det att uppnå ett större integritetsskydd än det som kan uppnås genom 

behörighetsbegränsning, genom att patienterna informeras om möjligheten att 

spärra sina uppgifter? (4) 

 

Detta skulle kunna lösa problemet för de patienter som är beslutsförmögna. Om 

riskerna framförallt rör berörda patienter (om det framförallt handlar om risker 

för andra parter, se nedan), ger det dessa patienter själva möjlighet att göra 

avvägningen mellan integritetsskydd och andra värden. En fråga som uppstår då 

är: 

 

 Är det integritetsskydd som uppstår genom spärr tillräckligt för patienter som 

är beslutsförmögna, givet den balans av risker som tillgång i relation till brist 

på information uppvisar? (4.1) 

 

En skillnad mot behörighetsbegränsningen är att en spärr under vissa 

omständigheter kan brytas, En behörighetsbegränsning innebär dock att 

vårdpersonalen inte har getts behörighet till att få åtkomst till den information 

som finns tekniskt tillgänglig. Om vårdpersonalen trots en sådan 

behörighetsbegränsning går in i journalen, ska det prövas om denna var 

berättigad i det enskilda fallet och om inte, föranleda åtgärder i samband med 

loggranskningen. Om det däremot finns information som vårdpersonalen 
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överhuvudtaget inte skulle kunna ha behov av i sitt arbete så skall den inte heller 

vara tekniskt tillgänglig.  

 

5.3.2 Skydda uppgifter genom att inte göra dem tekniskt åtkomliga 

Ett alternativ i detta sammanhang är att inte göra informationen tekniskt 

åtkomlig, exempelvis genom att inte ladda upp information inom sammanhållen 

journalföring. Då uppstår följande frågor: 

 

 Går det att uppnå integritetsskyddet genom att inte göra informationen 

tekniskt åtkomlig? (5) 

 

Om man inte gör informationen tekniskt tillgänglig förlorar man dock 

möjligheten att tillägna sig informationen under vissa omständigheter genom 

direktåtkomst. Det leder då till de risker som informationsbegränsning kan ge 

upphov till (se riskanalysmatris igen). Här behöver det bedömas om detta 

överhuvudtaget är tillåtet enligt PDL. Om så är fallet behöver det göras en 

bedömning av hur riskerna med begränsning av information ska vägas mot 

riskerna med att informationen är tillgänglig? 

 

 Är det tillåtet enligt PDL att göra informationen tekniskt oåtkomlig? (5.1) 

 

 Är integritetsrisken tillräckligt allvarlig i relation till de risker som en 

begränsning av information innebär, genom att inte göra den tekniskt 

åtkomlig? (5.1.1) 

 

Är svaret nej på dessa båda frågor så återstår endast behörighetsbegränsning. Är 

svaret ja kan informationen göras tekniskt oåtkomlig utanför den egna 

vårdenheten (eller var man vill dra gränsen för informationshanteringen). 

 

5.3.3 Skydd för beslutsoförmögna patienter 

När det gäller patienter som är beslutsoförmögna kan som vi sett i typfall I, 

deras uppgifter inte göras tillgängliga i sammanhållen journalföring. Däremot 

kan de göras tillgängliga inom en viss vårdgivare, d v s inom det som kallas för 

inre sekretessområde. Den som är beslutsoförmögen kommer inte ha möjlighet 

att spärra dessa uppgifter och på så sätt begränsa tillgången till en viss vårdenhet 

eller vårdprocess. Vi såg ovan att riskerna för patienter med permanent 

beslutsoförmåga till viss del kan se annorlunda ut än för beslutsförmögna 

patienter, vilket kan behöva vägas in. Men deras integritetsskydd kommer 

generellt att vara lägre vid spärr än vid behörighetsbegränsning. Detta ger 

upphov till ytterligare en fråga: 
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 Är det integritetsskydd som finns tillgängligt, utan att särskilt skydda 

uppgifter från vissa vårdenheter, tillräckligt för patienter som är 

beslutsoförmögna, givet den balans av risker som tillgång i relation till brist 

på information uppvisar?(6) 

 

Om inte kan det finnas skäl att titta på om det går att göra informationen tekniskt 

oåtkomlig (se tidigare avsnitt 4.1.1). Annars återstår endast att särskilt 

behörighetsbegränsa ovanstående typ av information. Här kan även övervägas 

om detta särskilt bör behandlas i lagstiftningen. 

 

 

5.4 Risker för andra parter 

Om det istället handlar om risker för andra parter kan dessa inte åtgärdas genom 

spärr (eftersom inte alla patienter spärrar sina uppgifter) så då uppstår frågan: 

 

 Är riskerna med att informationen finns tillgänglig tillräckligt allvarliga för 

andra parter för att motivera ett starkare integritetsskydd? (7) 
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6 STRUKTURERAD ANALYSGÅNG NÄR TILLGÅNGEN TILL 
INFORMATION FÖREFALLER HOTA ANDRA VÄRDEN 
 

 

6.1 Generell analysmodell för typfall II 

 

Börja med att fylla i en riskanalysmatris med risker av brist respektive tillgång 

på information för olika värden och parter. Bedöm också om det är ett 

omfattande problem eller inte. Vid varje punkt där man kommer till att överväga 

begränsad tillgång till information finns det skäl att återkomma till 

riskanalysmatrisen och titta på förhållandet mellan olika risker. 

 

 
Tabell 1. Riskanalysmatris för värdeförluster 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

 

Värde/Parter Patienten Personer i 
patientens närhet - 
andra patienter, 
närstående etc. 

Vårdpersonal Samhället i övrigt 
inklusive andra 
yrkesgrupper 

Typ av hantering av 
information: 

Ej tillgång Till- 
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Ej tillgång Till-
gång 

Hälsa/livskvalitet         

Autonomi         

Värdighet/ 
människovärde 

        

Jämlikhet/rättvisa         

Professionellt 
ansvar 

Inte aktuellt för dessa grupper     
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Beslutsträd 2 – när tillgången till information förefaller hota andra värden. 
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6.2 Exempel på en strukturerad analysgång när problemet är 
tillgången på information från ungdomsmottagning 

 

Steg 1 

Börja med att fylla i en riskanalysmatris med risker av brist respektive tillgång 

på information för olika värden och parter. Avgör också om det är ett 

omfattande problem eller inte. Vid varje punkt där man kommer till att överväga 

begränsad tillgång till information finns det skäl att återkomma till 

riskanalysmatrisen och titta på förhållandet mellan olika risker. Se bilaga 5. 

 

Steg 2 

Är riskerna med att informationen finns tillgänglig tillräckligt allvarliga för 

patienterna för att motivera ett starkare integritetsskydd? 

 

 Ja, i vissa fall kan det vara allvarligt men inte generellt. 

 

Steg 3 

Är den informationsmängd som diskuteras generellt möjlig att tillgå genom 

direktåtkomst i nuläget? 

 

 Ja 

 

Steg 4 

Om ja – går det att uppnå ett större integritetsskydd än det som kan uppnås 

genom behörighetsbegränsning genom att patienterna informeras om 

möjligheten att spärra sina uppgifter? 

 

 Ja, generellt handlar det om beslutsförmögna patienter som själv kan bedöma 

sina risker. 

 

Steg 4.1  

Är det integritetsskydd som uppstår genom spärr tillräckligt för patienter som är 

beslutsförmögna, givet den balans av risker som tillgång i relation till brist på 

information uppvisar? 

 

 Ja, det förefaller så eftersom spärren förmodligen inte innebär att 

informationen inte är tekniskt åtkomlig. Om den däremot görs tekniskt 

oåtkomlig så är skyddet lägre med spärr. 

 

Steg 5 

Om inte, går det att uppnå integritetsskyddet genom att inte göra informationen 

tekniskt oåtkomlig? 
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 Detta beror på tekniskt system. Men förmodligen går det inte att endast skilja 

ut och göra information oåtkomlig för vissa patienter utan det kräver att hela 

enheten görs oåtkomlig. 

 

Steg 5.1 

Är detta tillåtet enligt PDL? 

 

 Finns inget obligatorium att ladda upp information i sammanhållen 

journalföring. Inom det inre sekretessområdet finns det inte heller några 

regler som specifikt förhindrar detta. 

 

Steg 5.1.1  

Är integritetsrisken tillräckligt allvarlig i relation till de risker som en 

begränsning av information, genom att inte göra den tekniskt åtkomlig, innebär? 

 

 Problemet med detta är att de risker som kan finnas med brist på information 

(se riskanalysmatrisen), även drabbar de patienter som inte har några större 

problem med att informationen från ungdomsmottagningen sprids – och som 

troligtvis är en betydligt större grupp. 

 

Steg 6 

Är det integritetsskydd som finns tillgängligt utan att särskilt skydda uppgifter 

från vissa vårdenheter, tillräckligt för patienter som är beslutsoförmögna, givet 

den balans av risker som tillgång i relation till brist på information uppvisar? 

 

 Ja, det förefaller så, beroende på om informationen är tekniskt oåtkomlig vid 

behörighetsbegränsning eller inte. Men i detta fall förefaller det inte finnas 

några eller ytterst få beslutsoförmögna patienter och i den mån de har nedsatt 

beslutsförmåga, så är de troligtvis (om de ska kunna ha nytta av 

ungdomsmottagningen) tillräckligt beslutsförmögna för att kunna förstå 

innebörden av spärr etc. 

 

Steg 7 

Är riskerna med att informationen finns tillgänglig tillräckligt allvarliga för 

andra parter, för att motivera ett starkare integritetsskydd? 

 

 Snarare tvärtom i detta fall. Framförallt kan patienter, som inte har problem 

med att informationen eventuellt sprids, drabbas av brist på information. 

Bristen på information kan även göra det svårt för professionella grupper att 

uppfylla sitt ansvar i andra delar av sjukvården. Även tillgängligheten till 

information kan göra det svårt för dem att uppfylla sitt ansvar vid 

ungdomsmottagningen. Detta med utgångspunkt i om vissa patienter 

undviker att söka vård eller inte kan tacka ja till viss vård. 
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7. AVSLUTANDE KOMMENTARER 
 

I rapporten görs ett försökt att belysa vilka värden och normer som står på spel i 

samband med att man hanterar information om patienter, inom ramen för PDL. 

Det görs även ett försök att skapa modeller för hur man kan resonera kring 

avvägningar när det gäller dessa värden och normer. Eftersom rapporten är 

utformad på uppdrag av Utredningen om rätt information i vård och omsorg har 

modellerna utformats för att kunna identifiera möjliga brister i PDL. Samtidigt 

kan dessa modeller förhoppningsvis vara mer generellt användbara vid 

bedömningar om hur information ska hanteras hos olika vårdgivare. Vidare om 

det är möjligt att hantera de olika risker som finns med en sådan hantering inom 

ramen för PDL. 

 

Utredningen, som i denna stund är i fullt arbete med att se över lagstiftningen 

har redan kommit med ett första betänkande. Detta delbetänkande rör frågan om 

hur personer med nedsatt beslutsförmåga ska hanteras (se Rätt information - 

Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga SOU 

2013:45). I betänkandet föreslås att personer med permanent nedsatt 

beslutsförmåga ska kunna delta i sammanhållen journalföring och nationella 

kvalitetsregister om det inte är uppenbart att de skulle motsatt sig detta. Om 

förslaget leder till en lagändring kommer naturligtvis modellerna behöva 

förändras för att kunna användas även fortsättningsvis (och detsamma gäller om 

utredningen även föreslår andra förändringar). 

 

Slutligen är det viktigt att ge ett varningens ord. Alla modeller av det slag som 

har presenterats ovan är med nödvändighet begränsade och förmår endast belysa 

vissa aspekter av frågan. Att tro att bedömningen är uttömmande för att man 

följt någon av ovanstående modeller kan leda fel och de ska framförallt ses som 

ett stöd vid reflektion och bedömning – inte som något att slaviskt följa och 

sedan undan undantag acceptera dess utfall. I mångt och mycket kommer den 

viktiga värderingen handla om hur den man väger olika risker mot varandra i 

den riskanalysmatris som fylls i – vilket kan kräva en längre textutläggning när 

detta ska kommuniceras vidare. 
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Bilaga 1 - Exempelfall 

 

 

1. Läkemedel och patientens rätt att spärra information 

Läkemedelsbehandling är idag en vanlig intervention inom hälso- och sjukvård 

globalt sett, vilket innebär att det påverkar en mycket stor mängd patienter och 

ger avsevärda hälsovinster. Den kräver samtidigt stora resurser inkluderande 

såväl hälso- och sjukvårdspersonal som kostnader för själva läkemedlen och är 

förenat med risker när den inte används korrekt. Risken för felmedicinering eller 

en olämplig kombination av läkemedel är de kanske mest konkreta riskerna som 

individer möter i sina kontakter med vården och omsorgen.  

 

Idag finns det inget samlat och enhetligt dokumentationssystem som gör att en 

läkemedelslista kan delas och ses av flera vårdgivare samtidigt och som 

möjliggör en överblick över patientens samlade läkemedel. Antalet vårdgivare 

har ökat liksom behandlingsmöjligheterna i varje situation. Utveckling med 

elektroniska patientjournaler och tillhörande läkemedelsmoduler har möjliggjort 

snabbare och effektivare handläggning. Kompatibilitet och kliniska portaler har 

möjliggjort insyn, men olika läkemedelslistor och s k ordinationsunderlag 

florerar, varvid risker uppkommer. Läkemedelslistan delas inte i realtid, 

innebärande att i en förskrivningssituation ses inte korrekt underlag och 

felaktigheter kan fortplantas i de olika systemen. Utöver olika befintliga 

läkemedelslistor är sedan frågan vad patienten i praktiken tar. Frekvensen 

korrekta läkemedelslistor, d v s överensstämmelse mellan journaluppgifter och 

vad patienten tar har visat sig mycket låg. 

 

Utvecklingen med fragmentiserad vård, korta vårdtider och subspecialisering 

har medfört att ingen förskrivare kan ta ett helhetsansvar för den enskilde 

patientens medicinering. En samlad överblickbar läkemedelslista är en 

grundförutsättning, men därutöver fordras ett förskrivaransvar som följer med fri 

förskrivningsrätt. Varje förskrivare ska i varje given förskrivningssituation göra 

en bedömning av aktuell läkemedelsbehandling, att helheten fungerar och att 

den ordination som avses är ändamålsenlig och säker. En oförändrad ordination 

är också en ordination av given dos, styrka och behandlingstid.  

 

På nationellt plan pågår en utveckling för att skapa en nationell 

ordinationsdatabas. En av målsättningarna med projektet är att skapa en samlad 

bild av patientens läkemedelsanvändning så att varje förskrivare vid varje 

förskrivning kan fatta ett så bra beslut som möjligt för patientens bästa. 

Samtidigt har varje individ idag, något förenklat, en rätt att begära t ex en 

uppgift om ordinerade läkemedel ska spärras för andra vårdgivare än den hos 

vilken förskrivningen skedde. En sådan spärr får till följd att andra vårdgivare 



 

 

saknar möjlighet att se den spärrade ordinationen vid ett möte med patienten där 

en ny förskrivning aktualiseras. 

 

Läkemedel är idag den mest potenta och samtidigt mest riskfyllda behandlingen. 

Å ena sidan kan därför framföras att det egentligen inte borde vara tillåtet att 

förskriva ett läkemedel utan att veta vad patienten har för övriga läkemedel 

utskrivna och uthämtade. Å andra sidan kan framföras att uppgifter om 

läkemedel är ytterst integritetskänslig information, som den enskilde bör ha en 

rätt att själv styra spridningen av. Men var går gränsen för ett sådant 

integritetsskydd, är en sådan möjlighet värt det? Eller kan nyttan av en samlad 

läkemedelslista anses väga tyngre än behovet av integritetsskydd för den 

enskilde? 

 

2. Risk för missbruk 

En variant på ovanstående fall kan vara att patienten döljer information om sina 

läkemedel och på det sättet kan få flera olika läkare att skriva ut samma typer av 

läkemedel - exempelvis beroendeframkallande läkemedel. Detta underhåller ett 

eget missbruk som kan få samhälleliga konsekvenser eller säljs till andra 

missbrukare med samhälleliga konsekvenser. I detta fall kan det diskuteras om 

det ska finnas specifika lagregler för de fall när hälso- och sjukvården 

misstänker att den begränsade åtkomsten av information sker för att dölja brott 

eller verksamhet som kan ge upphov till brott? 

 

3. Informationshantering rörande beslutsoförmögna 

Varje dag möter personal inom vård- och omsorg personer som av en eller 

annan anledning tillfälligt eller varaktigt saknar möjlighet att ge uttryck för sin 

vilja att exempelvis få en viss vård- och omsorgsinsats. En sådan person saknar 

ofta även förmåga att ta emot information och lämna samtycke till den 

informationshantering som sådana vård- och omsorgsinsatser förutsätter. 

Informationshanteringen kan handla om att personalen snabbt behöver ta reda på 

information om den enskilde, t ex om läkemedel eller allergier, för att kunna 

fatta ett så bra beslut som möjligt.  

 

Beslutsoförmåga kan exempelvis föreligga på grund av psykiskt 

funktionshinder, varaktiga sjukdomstillstånd som demens men även försvagat 

hälsotillstånd som medvetslöshet etc. Eftersom den beslutsoförmögne inte kan 

ge uttryck för sin vilja ställs särskilt stora krav på vård- och omsorgspersonalens 

ansvarstagande, bemötande, omhändertagande och förmåga att fatta beslut. 

Genomförandet av vård- och omsorgsinsatserna är emellertid tätt 

sammankopplat med hantering av information. En nödvändig förutsättning för 

att personalen ska kunna fatta beslut om och utföra insatser av hög kvalitet med 

den enskildes bästa för ögonen, är därför att personalen har tillgång till rätt 

information i rätt tid. Lika viktigt är att ständigt utveckla vården och omsorgen 



 

 

om de beslutsoförmögna, i syfte att skapa ännu bättre resultat för dem och för 

dem som i framtiden hamnar i liknande situationer. Inte sällan behöver 

information om enskilda individer, diagnoser, åtgärder, bakgrunden till insatser 

och resultaten av dessa etc. ligga till grund och skapa förutsättningar för det 

förbättringsarbete som sker genom nationella kvalitetsregister. 

 

En avsikt med utformningen av hälso- och sjukvårdslagen är att en patient ska 

kunna ges en sådan behandling som är nödvändig med hänsyn till 

hälsotillståndet, även när det inte är möjligt att samråda med patienten om 

vården och behandlingen. Mot den bakgrunden ser vård - och omsorgspersonal 

till att besluta om och utföra de vårdinsatser personalen bedömer vara till gagn 

för individens hälsa och livskvalitet. Att exempelvis få ett sår omlagt, hjälp med 

att vända sig i sängen, få behandling för ohälsa i munnen och vid behov få 

smärtstillande läkemedel är i praktiken inte förbehållet endast de 

beslutskompetenta, utan gäller alla individer som i utsatta situationer är 

beroende av att vård- och omsorgspersonalen vidtar de åtgärder den bedömer 

vara nödvändiga för individens bästa.  

 

Samtidigt innebär dagens regelverk rörande informationshantering att ett 

effektivt och ändamålsenligt informationsutbyte endast kan ske för patienter 

som har förmåga att fatta beslut och ta emot information samt lämna samtycke 

till informationsutbytet. Regelverket har medfört att de som inte kan förstå 

innebörden av informationen och än mindre lämna ett samtycke, egentligen inte 

kan inkluderas i system för sammanhållen journalföring och nationella 

kvalitetsregister. Samtidigt är detta de individer som kanske har störst behov av 

att informationsutbytet mellan olika aktörer fungerar på bästa sätt, eftersom de 

själva kanske inte kan redogöra för sin sjukdomshistoria m m. Utvecklingen av 

de nationella kvalitetsregistren har även visat att det finns stora behov och 

möjligheter att förbättra resultatet för dessa patientgrupper. 

 

Det råder en bristande överensstämmelse mellan personalens förutsättningar att 

fatta beslut om utförande av själva vård- och omsorgsinsatserna, t ex att 

läkemedel bör sättas in för den enskildes bästa, och förutsättningarna att på ett 

effektivt sätt ta del av den information som behövs, för att kunna fatta beslut om 

vilket läkemedel som bäst lämpar sig för denna individ. En läkare kan i mötet 

med en beslutsoförmögen person fatta beslut om nödvändiga vård- och 

behandlingsinsatser. Samtidigt ges inte läkaren rätt att själv genom 

direktåtkomst ta del av den vårddokumentation som är skapad hos en annan 

vårdgivare och som nu behövs för att han eller hon ska kunna fatta bästa möjliga 

beslut för den enskilde. En person som av en eller annan anledning saknar 

beslutsförmåga ska inte få sämre vård eller vård på osäkrare villkor än andra 

patienter. Samtidigt måste både vård- och omsorgsinsatserna och 



 

 

informationshanteringen ske med respekt för den enskildes integritet och 

självbestämmande. Vad väger tyngst och hur görs bedömningen?  

 

4. Möjlighet att göra uppföljning av enskild patient efter avslutad vårdrelation 

Ett exempel som ofta lyfts fram i dessa sammanhang är att PDL försvårar 

möjligheterna för vårdpersonalen att själva följa upp hur det har gått med en 

enskild patient (och därmed bidra till kunskapsinhämtandet), efter att 

vårdrelationen är avslutad. Det kan även vara en del av det empatiska intresset 

för patienten (en egenskap som vi förmodligen bör uppmuntra), även om det i 

sig förmodligen inte kan motivera att man tar del av informationen. 

 

5. Möjlighet att använda sig av patientuppgifter i undervisningssituationer 

Ett annat exempel är att PDL försvårar möjligheten att använda sig av 

patientuppgifter i undervisningssituationer, eftersom uppgifterna (för att vara 

fullt användbara) kan vara av den arten att patienten kan identifieras. 

 

6. Patient som lider av smittsam sjukdom 

Hur hantera att en patient som lider av en smittsam sjukdom spärrar uppgifter 

om denna sjukdom? 

 

7. Behörighetsbegränsa information från vissa vårdenheter 

I vissa sammanhang framförs det önskemål om att integritetsklassa viss 

information som särskilt känslig och där man bör vara mer försiktig med 

behörighetstilldelning. I det fallet försvåras tillgången för vissa personalgrupper 

som potentiellt skulle kunna behöva tillgång till informationen. Det kan handla 

om information från psykiatrin, ungdomsmottagning, klinisk genetik, hud 

(framförallt kring veneriska sjukdomar) etc. 

 

8. Hur göra om spärrtjänsten är nere? 

I vissa fall kan man behöva förbereda sig för att den spärrtjänst som finns inom 

ett landsting inte fungerar och det kan då finnas olika scenarier. Ett alternativ är 

att alla får tillgång till allt på alla vårdenheter inom det inre sekretessområdet. 

Ett annat alternativ är att man endast får tillgång till den information som finns 

på den egna vårdenheten. 
  



 

 

Bilaga 2 – Patientdatalag 2008:355 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 3 – Riskanalysmatris för spärr av läkemedelslista del 1 

 

Notera att tabellen är uppdelad. Här följer kategorierna ”Patienten” och ”Person i patientens 

närhet, andra patienter, närstående, etc”. Kategorierna ”Professionella vårdare” och 

”Samhället i övrigt inklusive andra yrkesgrupper” kommer i del två av bilagan. 

 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

Risker med att spärra sin information när det gäller läkemedel 

Värde/Parter Patienten Person i patientens närhet, 
andra patienter, 
närstående etc 

Informationstillgång Ej tillgång Tillgång Ej tillgång Tillgång 

Hälsa/livskvalitet Risk för allvarliga 
läkemedels-
interaktioner –  

 

MER 
ALLVARLIGT 

 

Risk för att 
utveckla och inte 
kunna förebygga 
missbruk –  

ALLVARLIGT 
MEN MINDRE 
VANLIGT 

Påverkan på 
livskvalitet av att 
information om 
patientens 
tillstånd sprids –  

 

ALLVARLIGT 
MEN 
TROLIGTVIS 
RÖR DET SIG 
OM FÅ 
PATIENTER 

Risk för att vissa 
läkemedels-
interaktioner 
leder till 
våldsamhet  
e t c, som 
drabbar andra. 
Risk att 
allvarliga 
interaktioner 
skapar rädsla 
hos andra 
patienter att inta 
läkemedel –  
 
ALLVARLIGT 
MEN MINDRE 
VANLIGT 
 

Risk för 
kunskapsbrist 
om interaktioner 
inte upptäcks 

Svårt att 
se 
direkta 
risker 

Autonomi Svårt att ge 
patienten relevant 
information för att 
göra autonoma 
val. Allvarliga 
konsekvenser kan 
påverka framtida 
autonomi –  

 

MER 
ALLVARLIGT 

Patienten har ej 
kontroll över 
informationen, 
upplever sig 
begränsad av 
tillgången –  

 

MER 
MARGINELLT 

Allvarliga 
interaktioner 
påverkar 
människor i 
patientens 
närhet och 
deras 
handlingsfrihet –  

ALLVARLIGT 
MEN MINDRE 
VANLIGT 

Svårt att 
se 
direkta 
risker 

Värdighet/ 
människovärde 

En negativ syn på 
vissa beteenden 
hos patienten kan 
upprätthållas. 
Dessa skulle 
kunna förklaras av 
informationen om 
läkemedel –  

 

ALLVARLIGT 
MEN MER 
OVANLIGT 

Informationen 
om läkemedel 
kan leda till 
negativa 
attityder och 
behandlingar 
från 
omgivningen –  

 

ALLVARLIG 
MEN MINDRE 
VANLIGT 

Drabbas av 
generella 
negativa 
attityder 
gentemot 
gruppen 
patienter –  

 

ALLVARLIGT 
MEN MER 
OVANLIGT 

Svårt att 
se 
direkta 
risker 

 



 

 

 

Jämlikhet/rättvisa Risk att inte få 
adekvat vård efter 
behov –  

 

MER 
ALLVARLIGT 
MEN SAMTIDIGT 
SJÄLVVALT 

Informationen 
kan leda till 
ojämlik 
behandling/ 

diskriminering –  

 
ALLVARLIG 
MEN 
FÖRMODLIGEN 
MINDRE 
ALLVARLIGT 

Om det uppstår 
komplicerade 
och kostsamma 
komplikationer 
påverkar det 
andra patienters 
vård –  

 

ALLVARLIGT 
MEN 
SAMTIDIGT 
FÅR VI INTE TA 
HÄNSYN TILL 
EGENANSVAR 

Svårt att 
se 
direkta 
risker 

Professionellt 
ansvar 

Inte aktuellt för dessa grupper 

 

  



 

 

Bilaga 3 – Riskanalysmatris för spärr av läkemedelslista del 2 

 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

Risker med att spärra sin information när det gäller läkemedel 

Värde/parter Professionella vårdare Samhället i övrigt  

inklusive andra yrkesgrupper 

Informationstillgång Ej tillgång Tillgång Ej tillgång Tillgång 

Hälsa/livskvalitet Mår dåligt av att  
utsätta patienter för 
undvikbara risker –  
 
BÖR VI TA  
MINDRE HÄNSYN TILL? 
 
Risk för effekter av  
läkemedelsinteraktioner –  
 
ALLVARLIGT MEN 
 MINDRE VANLIGT 

Svårt att se  
direkta 
risker 

Risk att patientens  
läkemedelsinteraktioner  
går ut över andra i 
samhället –  
kostnader / våld –  
 
ALLVARLIGT  
MEN MINDRE 
VANLIGT 
 

Risk för att läkemedel  
skrivs ut och sprids på 
en marknad –  
 
ALLVARLIGT  
MEN MINDRE 
VANLIGT? 

Svårt att 
se 
direkta 
risker 

Autonomi Begränsningen i autonomi 
förefaller i många fall vara av 
den art som måste accepteras 

Svårt att se  
direkta 
risker 

Följdverkningar av 
ovanstående 

Svårt att 
se  
direkta 
risker 

Värdighet/ 
människovärde 

Svårt att se direkta risker Svårt att se  
direkta 
risker 

Se kolumner längre till 
vänster 

Svårt att 
se  
direkta 
risker 

Jämlikhet/rättvisa Svårt att se direkta risker Svårt att se  
direkta 
risker 

Se kolumner längre till 
vänster 

Svårt att 
se  
direkta 
risker 

Professionellt 
ansvar 

Risk att inte kunna ge 
patienten adekvat vård –  
 
ALLVARLIGT MEN 
PATIENTEN HAR RÄTT ATT 
VÄGRA VÅRD 
 

Risk att bidra till risker för 
andra patienter –  
 
MER ALLVARLIGT MEN 
MINDRE VANLIGT 

Svårt att se  
direkta 
risker 

Risker för andra 
grupper enligt ovan. 
Involverar andra 
professionella grupper 
och försvårar deras 
arbete,även om det inte 
direkt försvårar 
ansvaret – 
rättsväsende, 
missbruksvård e t c –  

 

ALLVARLIGT MEN 
MINDRE VANLIGT? 

Svårt att 
se  
direkta 
risker 

 

  



 

 

Bilaga 4 – Riskanalysmatris för information för personer med nedsatt beslutsförmåga inom 

sammanhållen journalföring del 1 

 

Notera att tabellen är uppdelad. Här följer kategorierna ”Patienten” och ”Person i patientens 

närhet, andra patienter, närstående, etc”. Kategorierna”Professionella vårdare” och ”Samhället 

i övrigt inklusive andra yrkesgrupper” kommer i del två av bilagan. 

 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

Risker i relation till inte personer som är beslutsoförmögna kan delta i 
sammanhållen journalföring 

Värde/Parter Patienten Person i patientens närhet, 
andra patienter, närstående 
etc 

Informationstillgång Ej tillgång Tillgång Ej tillgång Tillgång 

Hälsa/livskvalitet Risk att 
begränsningen av 
information hos 
annan vårdgivare 
ger upphov till 
allvarliga risker. I 
vissa fall, 
framförallt 
eftersom de själva 
kanske inte kan 
bidra med 
informationen–  

 

KAN RÖRA SIG 
OM EN STOR 
GRUPP 
PATIENTER 

Riskerna av att 
informationen är 
tillgänglig i 
sammanhållen 
journalföring är 
inte större för 
denna grupp än 
för andra 
patienter. 
Snarare kan det 
vara så att de 
påverkas mindre 
när det gäller 
detta, eftersom 
deras kognitiva 
påverkan kan 
göra dem 
mindre 
mottagliga för 
negativa 
attityder e t c –  

 

MINDRE 
ALLVARLIGT 
PROBLEM 

Vissa risker för 
andra grupper som 
har en direkt 
koppling till det som 
händer den berörda 
patientgruppen. En 
närstående drabbas 
negativt av att 
patienten drabbas 
negativt. 
Exempelvis genom 
en större vårdbörda. 
Ökade 
vårdkostnader för 
den aktuella 
gruppen kan 
indirekt drabba 
andra 
patientgrupper– 

 

ALLVARLIGT OCH 
BEROENDE PÅ 
FREKVENS AV 
MER ALLVARLIGA 
KOMPLIKATIONER 
AV 
INFORMATIONS-
BRIST 

Svårt att 
se 
direkta 
risker 

  



 

 

Autonomi I de fall patienterna 
har kvar viss grad 
av beslutsförmåga 
inom vissa områden 
skapar det 
svårigheter att ge 
relevanta 
beslutsalternativ för 
patienten. Troligen 
är det så att många 
av dessa patienter 
inte hade motsatt 
sig tillgång till  

information om de 
varit 
beslutsförmögna. 
Detta har en indirekt 
koppling till deras 
autonomi –  

 

FÖRSTA 
PROBLEMET ÄR 
ALLVARLIGT MEN 
FÖRMODLIGEN 
MINDRE VANLIGT 
EFTERSOM DE 
PATIENTER SOM 
BERÖRS OFTAST 
ÄR MER 
GENERELLT 
KOGNITIVT 
PÅVERKADE. DET 
ANDRA 
PROBLEMET KAN 
ANSES MER 
PROBLEMATISKT 

Eftersom 
patienterna 
saknar 
beslutsförmåga i 
stor utsträckning 
påverkas deras 
autonomi i 
mindre 
utsträckning –  

 

MINDRE 
ALLVARLIGT 
PROBLEM 

Svårt att se 
direkta risker 

Svårt att se 
direkta risker 

Värdighet/ 
människovärde 

Svårt att se några 
sådana risker 

Svårt att se 
några sådana 
risker 

Svårt att se 
direkta risker 
för andra 
patienter etc. 

Svårt att se 
direkta risker 

Jämlikhet/rättvisa Risk att inte få 
adekvat vård efter 
behov –  

ALLVARLIGT 
EFTERSOM DET 
DRABBAR EN HEL 
GRUPP SOM 
REDAN ÄR 
UTSATT PÅ 
MÅNGA SÄTT OCH 
DÄR DETTA INTE 
ÄR ETT 
RESULTAT AV ETT 
FRITT VAL 

Informationen 
kan leda till 
diskriminering i 
vissa grupper. 
Denna grupp 
riskerar dock 
snarare att 
drabbas av 
diskriminering  

e t c. på grund 
av sin kognitiva 
nedsättning, 
vilken i många 
fall ändå 
kommer att 
märkas –  

 

ALLVARLIGT I 
FÅTAL FALL 

Om det 
uppstår 
komplicerade 
och 
kostsamma 
komplikationer 
går det ut över 
andra 
patienters vård 
– 
ALLVARLIGT 
MEN 
FÖRMODLIG
EN YTTERST 
FÅTAL FALL 

Svårt att se 
direkta risker 
för de 
patienter som 
inte upplever 
informationen 
som ett 
problem 

Professionellt 
ansvar 

Inte aktuellt för dessa grupper 

 

  



 

 

Bilaga 4 – Riskanalysmatris för information för personer med nedsatt beslutsförmåga inom 

sammanhållen journalföring del 2 

 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

Risker i relation till inte personer som är beslutsoförmögna kan delta i 
sammanhållen journalföring 

Värde/parter Professionella vårdare Samhället i övrigt  

inklusive andra 
yrkesgrupper 

Informationstillgång Ej tillgång Tillgång Ej tillgång Tillgång 

Hälsa/livskvalitet Mår dåligt av att utsätta 
patienter för undvikbara 
medicinska risker –  

 

BÖR VI TA MINDRE HÄNSYN 
TILL? 

Mår dåligt av att 
utsätta patienter för 
undvikbara 
integritetsrisker –  

BÖR VI TA 
MINDRE HÄNSYN 
TILL? 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Svårt att se 
direkta risker 

Autonomi Begränsningen i autonomi att 
inte optimalt kunna behandla 
en redan utsatt patientgrupp, 
som inte själva aktivt tagit 
ställning för en större hänsyn 
till sin integritet –  

 

ALLVARLIGT OCH 
EFTERSOM GRUPPEN ÄR 
RELATIVT STOR – KAN 
VARA ETT RELATIVT 
VANLIGT PROBLEM. 

Svårt att se  
direkta risker 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Svårt att se  
direkta risker 

Värdighet/ 
människovärde 

Svårt att se direkta risker Svårt att se  
direkta risker 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Svårt att se  
direkta risker 

Jämlikhet/rättvisa Svårt att se direkta risker Svårt att se  
direkta risker 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Svårt att se  
direkta risker 

Professionellt 
ansvar 

Risk att inte kunna uppfylla sitt 
professionella ansvar att vårda 
optimalt, utan att det 
motiveras av ett aktivt 
ställningstagande för sin 
integritet –  

 

ALLVARLIGT OCH 
EFTERSOM GRUPPEN ÄR 
RELATIVT STOR – KAN DET 
VARA ETT RELATIVT 
VANLIGT PROBLEM. 

Risk att inte ta 
hänsyn till 
integriteten hos 
vissa patienter i den 
aktuella gruppen –  

 

ALLVARLIGT MEN 
MINDRE VANLIGT, 
EFTERSOM DEN 
GRUPPEN 
FÖRMODLIGEN ÄR 
LITEN (GIVET ÄR 
HUR ANDRA 
GRUPPER 
FÖRHÅLLER SIG 
TILL 
SAMMANHÅLLEN 
JOURNALFÖRING)
. 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Svårt att se  
direkta risker 

 

  



 

 

Bilaga 5 – Riskanalysmatris för information vid ungdomsmottagning del 1 

 

Notera att tabellen är uppdelad. Här följer kategorierna ”Patienten” och ”Person i patientens 

närhet, andra patienter, närstående, etc”. Kategorierna ”Professionella vårdare” och 

”Samhället i övrigt inklusive andra yrkesgrupper” kommer i del två av bilagan. 

  

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

Risker i relation till att behörighetsbegränsa information vid ungdomsmottagning 

Värde/Parter Patienten Person i patientens närhet, 
andra patienter, närstående etc 

Informationstillgång Ej tillgång Tillgång Ej tillgång Tillgång 

Hälsa/livskvalitet Viss risk i samband 
med annan vård – 
kanske framförallt 
p-pilleranvändning –  

 

MINDRE 
ALLVARLIGT 
UTOM I 
UNDANTAGSFALL 

Påverkan på livskvalitet 
av att information om 
patientens tillstånd 
sprids, i vissa fall 
framförallt till föräldrar –  

 

ALLVARLIGT MEN 
RELATIVT RÖR FÅ 
PATIENTER 

Riskerna 
drabbar även de 
patienter som 
inte har problem 
av att 
informationen 
sprids –  

 

ALLVARLIGT I 
FÅTAL FALL 

Svårt att se 
några direkta 
risker för de 
patienter som 
inte upplever 
informationen 
som ett 
problem 

Autonomi Svårt att ge 
patienten relevant 
information för att 
göra autonoma val. 
Allvarliga 
konsekvenser kan 
påverka framtida 
autonomi – 

 

ALLVARLIGT I 
VISSA FALL 

Patienten har ej kontroll 
över informationen. 
Kan leda till 
begränsning av sexuellt 
liv, även andra 
begränsningar –  

 

ALLVARLIGT MEN 
RELATIVT FÅ PAT 

Allvarliga 
interaktioner 
påverkar även 
de patienter som 
inte har problem 
med 
informationen –  

 

ALLVARLIGT I 
FÅTAL FALL 

Svårt att se 
några direkta 
risker för de 
patienter som 
inte upplever 
informationen 
som ett 
problem 

Värdighet/ 
människovärde 

Svårt att se några 
sådana risker 

Inom vissa grupper kan 
det påverka synen 
framförallt på unga 
kvinnor på ett negativt 
sätt –  

ALLVARLIGT FÖR 
RELATIVT FÅ 
PATIENTER 

Svårt att se 
direkta risker för 
andra patienter 
e t c. 

Svårt att se 
direkta risker 
för de 
patienter som 
inte upplever 
informationen 
som ett 
problem 

Jämlikhet/rättvisa Risk att inte få 
adekvat vård efter 
behov –  

 

ALLVARLIGT I 
FÅTAL FALL 

Informationen kan leda 
till diskriminering i vissa 
grupper, men 
förmodligen ej ur 
samhällsperspektiv –  
 
ALLVARLIGT I FÅTAL 
FALL 

Om det uppstår 
komplicerade 
och kostsamma 
komplikationer 
finns det risk för 
påverkan på 
andra patienters 
vård –  

 

ALLVARLIGT 
MEN 
FÖRMODLIGEN 
YTTERST 
FÅTAL FALL 

Svårt att se 
direkta risker 
för de 
patienter som 
inte upplever 
informationen 
som ett 
problem 

Professionellt 
ansvar 

Inte aktuellt för dessa grupper 

 



 

 

Bilaga 5 – Riskanalysmatris för information vid ungdomsmottagning del 2 

 

Typ av 
informationsmängd 
/ problem: 

Risker i relation till att behörighetsbegränsa information vid ungdomsmottagning 

Värde/parter Professionella vårdare Samhället i övrigt  

inklusive andra 
yrkesgrupper 

Informationstillgång Ej tillgång Tillgång Ej tillgång Tillgång 

Hälsa/livskvalitet Mår dåligt av att utsätta 
patienter för undvikbara 
medicinska risker –  

 

BÖR VI TA MINDRE HÄNSYN 
TILL? 

Mår dåligt av att 
utsätta patienter för 
undvikbara risker av 
annat slag –  

BÖR VI TA 
MINDRE HÄNSYN 
TILL? 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Svårt att se 
direkta risker 

Autonomi Begränsningen i autonomi att 
inte optimalt kunna behandla 
patienter som inte har problem 
med informationen –  

 

ALLVARLIGT I FÅTAL FALL 

Begränsa 
autonomin när det 
gäller att hantera 
vissa patienter på 
ungdomsmottagning 
optimalt –  

 

ALLVARLIGT I 
VISSA FALL 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Svårt att se  
direkta risker 

Värdighet/ 
människovärde 

Svårt att se direkta risker Svårt att se  
direkta risker 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Svårt att se  
direkta risker 

Jämlikhet/rättvisa Svårt att se direkta risker Svårt att se  
direkta risker 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Svårt att se  
direkta risker 

Professionellt 
ansvar 

I vissa fall finns en risk för att 
inte kunna ge patienter som 
inte valt bort informationen, 
adekvat vård–  

 

ALLVARLIGT MEN 
FÖRMODLIGEN OVANLIGT 

 

Risk att inte kunna 
ge vissa patienter 
på en 
ungdomsmottagning
en optimal vård. 
Beror inte på 
patientens egentliga 
val–  

 

ALLVARLIGT I 
FÅTAL FALL 

Svårt att se 
direkta 
risker 

Viss risk att 
andra 
professionella 
grupper får ta 
hand om 
problem för 
vissa 
patienter, t 
exsocialtjänst, 
rättsväsende –  

 

ALLVARLIGT I 
ETT FÅTAL 
FALL 
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