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Inledning
En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om 
tandvårdens innehåll och processer även ha kunskap om vad regelverket 
föreskriver, till exempel patientdata-, patientsäkerhets-, arkiv-, och se-
kretesslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Sveriges 
Tandhygienistförening (STHF) vill med denna skrift förtydliga tandhy-
gienistens ansvar, samt peka på vikten av att, tydligt och korrekt, skriva 
patientjournal. Journalen är ett viktigt redskap i arbetet med patientens 
omhändertagande och tandvård. Journalen har även en funktion som 
ett dokument där olika kvalitetsindikatorer kan följas. Journalhand-
lingar används ofta som underlag för forskning och utveckling av nya 
metoder eller behandlingar. Även ur ett patientsäkerhetsperspektiv är 
journalen ett viktigt verktyg, som ett skriftligt bevis på att behandlaren 
handlat korrekt utifrån patientens behov, diagnos och behandling. För 
den enskilde tandhygienisten är journalen det juridiska dokument som 
visar att diagnoser, behandlingar och rekommendationer som lämnats 
till patienten, följer den lagstiftning och de föreskrifter som styr tand-
vården. Det är viktigt att journalskrivningen utförs på ett korrekt och 
systematiskt sätt. Tänk på 
att behandlingen inte är 
avslutad förrän journalen 
är skriven!

Vad är en  
patientjournal?
Med patientjournal avses 
alla  handlingar och an-
teckningar som innehåller 
uppgifter om patientens 
hälsotillstånd och andra 
personliga förhållanden 
samt de åtgärder som 
genomförs eller planeras. 
Här ingår framställning i 

Lagar som styr journalföring och 
informationshantering inom hälso- 
och sjukvård samt tandvård

• Patientdatalagen (2008:355)

• Patientsäkerhetslagen (2010:659)

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om jopurnalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso- och sjukvården 

(HSLF-FS 2016:40)

• Tandvårdslagen (1985:125)

• Dataskyddsförordningen / GDPR (EU 

2016/679)

• Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400)

• Arkivlagen (1990:782)
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skrift, bild eller upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt upp-
fattas som hjälpmedel. Röntgenbilder, fotografier och anvisningar till 
tandtekniska laboratorier är journalhandling. Vävnadsprover, studie- 
och arbetsmodeller räknas dock inte som journalhandling. Journal ska 
föras för varje patient. Gemensamma journaler för två eller flera patien-
ter får inte förekomma.

Varför ska man föra en patientjournal?
För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lag-
stadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och 
diagnoser som ligger till grund för olika beslut. Såväl den planerade 
som den genomförda vården måste finnas dokumenterad i patientjour-
nalen. Även råd som ges per telefon ska dokumenteras, samt relevant 
information som lämnats till anhörig/närstående/vårdnadshavare. 
Patientjournalen är ett arbetsredskap som ska finnas tillgänglig för alla 
som har ansvar för olika delar i vården. Informationen i journalen måste 
därför vara tillförlitlig, tydlig och aktuell. En väl förd patientjournal 
utgör dessutom grunden till utvärdering och verksamhetsuppföljning, 
kontroll och tillsyn i rättsliga sammanhang samt som källmaterial vid 
forskning och kvalitetssäkring.

Vem ska föra patientjournal?
Patientdatalagen anger att all legitimerad personal eller den personal 
som har särskilt förordnande att utöva ett visst yrke har skyldighet att 
föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som 
gäller vård, undersökning eller behandling. Med det avses det som den 
ansvariga vårdpersonalen har bedömt som väsentligt.

Vad ska antecknas i patientjournalen?
I journalen antecknas den vård och behandling som ges till patienten.  
Vilka läkemedel patienten ordinerats och intagsfrekvens ska till exempel 
stå i journalen. Det ska också framgå vilken information som lämnats 
till patienten eller i förekommande fall till patientens närstående. Om 
patienten är ett barn ska information till patientens vårdnadshavare 
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antecknas i journalen. Vårdgivare ska säkerställa att det finns rutiner för 
hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler och vad pa-
tientjournalen ska innehålla. 

Dessa uppgifter ska alltid finnas med
• Patientens identitet eller annan identifikation.
• Patientens aktuella kontaktuppgifter.
• Väsentliga uppgifter om bakgrunden till den vård patienten fått.
• Uppgifter om den diagnos som ställts och anledningen till mer  

betydande åtgärder.Väsentliga uppgifter om vad som gjorts och  
vad som är planerat.

• Uppgifter om den information som lämnats till patienten/patientens 
närstående/patientens vårdnadshavare om de ställningstaganden som 
gjorts om val av behandlingsalternativ och möjlighet till förnyad 
medicinsk bedömning.

• Uppgift om vem som gjort en anteckning och när den gjordes.

Följande uppgifter ska antecknas när de förekommer
• Aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar.
• Ordinationer av till exempel läkemedel och olika behandlingar.  

Förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel.
• Undersökningsresultat.
• Överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, vårdhygienisk smitta.
• Epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård.

Patientjournalen ska även innehålla uppgifter om
• Lämnade samtycken eller om patienten valt att avstå föreslagen  

behandling.
• Patientens egna önskemål vad avser vård och behandling.
• De uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende  

de medicintekniska produkter som förskrivits till, utlämnats till eller 
tillförts en patient (exempelvis batchnummer).

• Utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och ut-gående 
uppgifter, samt vårdplanering.
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Förhållningsregler enligt smittskyddslagen ska framgå av journalen. Alla 
vårdrelaterade infektioner som kan spridas från och till objekt, personer 
eller andra patienter ska dokumenteras på så sätt att man kan spåra 
smittans ursprung och spridningsmönster.

Hur snabbt ska uppgifter föras in i en  
patientjournal?
Journaluppgifter ska föras in i patientjournalen så snart det kan ske. Vad 
som närmare menas med detta krav framgår inte vare sig av patientdata-
lagen eller andra författningar. Det är behovet av uppgiften och patient-
säkerheten som är avgörande.

Vad gäller om anteckning och signering av  
patientjournaler?
Patientjournalen ska innehålla uppgift om vem som gjort en anteckning 
och när anteckningen gjordes. Om anteckningen görs av någon annan 
personal än den som ansvarar för uppgiften ska det av journalen framgå 
både vem som gjort anteckningen och vem som ansvarar för uppgiften.

Ändring i journaltext
Journaltext får inte ändras med mindre än att det går att se vad som ti-
digare var skrivet. Det ska även framgå vem som har ändrat och varför.

När får patientjournaler gallras?
En journalhandling ska bevaras i minst tio år efter att sista uppgiften 
förts in i journalen. Allmänna vårdgivare, kommun och landsting är 
dessutom skyldiga att följa särskilda bestämmelser angående arkivering 
av patientjournaler.

Om verksamheten upphör
Vid överlåtelse av verksamheten måste samtycke  till att journalhand-
lingar följer med till den nya vårdgivaren inhämtas från varje enskild 
patient. Ansvarig ska ombesörja att patientjournaler som inte överlåts 
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till annan vårdgivare omhändertas på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. Ansökan kan vid behov ske hos Inspektionen för 
vård och omsorg om omhändertagande av journalerna.

Formulering i journal
Texten ska vara tydlig och måste utformas med omsorg så att den inte 
kan feltolkas eller uppfattas som kränkande för patienten eller dennes 
närstående. Det är också viktigt att inte upprepa eller dubbeldokumen-
tera uppgifter. Patientjournalen ska vara skriven med god läsbarhet på 
svenska språket. Fackuttryck får användas för att uppfylla kraven på 
tydlighet. De förkortningar som används ska gå att hitta förklaring till i 
medicinsk/odontologisk terminologi och i Svenska Akademins ordlista. 
Använd i möjligaste mån gemensamma termer och begrepp och natio-
nellt överenskomna termer. 

Sekretess
Uppgifterna i patientjournalen är sekretessbelagda och får endast läsas 
av den som är anställd av vårdgivaren och aktivt deltar i vården av pa-
tienten eller av annat skäl behöver uppgifter för sitt arbete i tandvården.  
Patientens samtycke ska inhämtas och journalföras i de fall journal-
uppgifter används av behandlare hos olika vårdgivare, till exempel då 
en tandhygienist driver egen verksamhet på en tandläkarmottagning. 
Patienten eller närstående till patienten har rätt att begära ut journal-
handling för att läsas, skrivas eller kopieras. Det finns ett fåtal undantag 
till denna rättighet, som anges i Patientdatalagen.

Varje användare ska ha en individuell behörighet för åtkomst till 
uppgifter i patientjournalen. Användaren är ansvarig för att personliga 
lösenord inte kan bli tillgängliga för andra och att datorer inte lämnas 
utan att personuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst.

Överföring av personuppgifter i öppna nät (exempelvis e-post, sms) 
får endast ske på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgif-
terna. Elektronisk eller direkt åtkomst till personuppgifter i öppna nät 
måste föregås av stark autentisering (kontroll av uppgiven identitet på 
två olika sätt).



– 6 –

Kallelser via sms eller e-post
Kallelser till vård och behandling via sms eller e-post får endast ske om 
patienten givit sitt medgivande  och om detaljer om patientens hälsotill-
stånd eller personliga förhållanden inte avslöjas i meddelandet.

Organisation för journalföring
Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för dokumentation av 
patientuppgifter för att säkerställa att uppgifterna så långt som möjligt 
dokumenteras med nationellt fastställda begrepp och termer så att jour-
nalen kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och 
kvalitet. Varje vårdenhet ska ha en organisation som underlättar jour-
nalföringen med rutiner för hur man ska skriva, med tid för skrivandet 
och med bra underlag för journalföring.

Det ska vara möjligt att föra journal även om patientens identitet 
inte kan fastställas, om patienten saknar svenskt personnummer eller 
om patienten har skyddade personuppgifter.

Vårdgivaren ansvarar för att det i  verksamheten finns en Infor-
mationssäkerhetspolicy med övergripande mål för arbetet med infor-
mationssäkerhet i syfte att säkerställa personuppgifters tillgänglighet, 
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.

Patientsäkerhetsberättelse
Den årliga patientsäkerhetsberättelsen ska innehålla uppgifter om:
1. Uppföljningar, riskanalyser och förbättringar av informationssäkerhe-

ten som är av större betydelse.
2. Utvärdering av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och infor-

mationssystem som vårdgivaren genomfört.
3. Granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring som 

vårdgivaren gjort.

Källor: Socialstyrelsen, lagar och författningar enligt lista på sidan 1.
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Checklista för egenkontroll av journalföring
4 Journalen är märkt med patientens namn och personnummer.
4 Journalförarens namn och yrkestitel är angivna.
4 Journalhandlingarna är systematiskt ordnade.
4 Journalen har förts med varaktig skrift.
4 Journalen har god läsbarhet, korrekta förkortningar och begrepp.
4 Journalen är förd på svenska.
4 Anamnes och status är ifylld eller uppdaterad.
4 Diagnoser är angivna.
4 Behandlingsplan, terapiplan eller åtgärdsplan.
4 Prognosbedömning.
4 Utvärdering av behandling/insatta åtgärder.
4 Uppgifter om lämnad information till patienten/patientens närstå-

ende/patientens vårdnadshavare.
4 Uppgifter om samtycke till vård eller om patienten valt att avstå  

föreslagen behandling.
4 Övrig patientinformation som remiss, återbud, uteblivande med 

mera.
4 Epikris, remissvar.
4 Journalanteckningar är tillräckliga. 
4 Journalanteckningar är signerade.
4 Remissvar är kontrasignerade.
4 Uppgifter om förskrivna läkemedel finns? Läkemedelsnamn,  

koncentration, mängd/dosering, expeditionsintervall.
4 Uppgifter om dentala material, typ och fabrikat.    
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Egna anteckningar



– 9 –

Egna anteckningar
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Sveriges Tandhygienistförening  
är en partipolitiskt obunden  

förening som organiserar landets  
legitimerade tandhygienister.
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En del av SRAT

Box 1419, 111 84 Stockholm
Tfn vx 08-442 44 60 | info@tandhygienistforening.se 

www.tandhygienistforening.se


