
Vägledning vem äger patientuppgifterna 
– rättslig tolkning

Tandläkare och tandhygienister som planerar att inleda ett samarbete tänker oftast inte i första hand
på vad som gäller när samarbetet någon gång i framtiden upphör. För att undvika framtida tvister är
det därför viktigt att tidigt klargöra vissa frågeställningar. Upprätta alltid skriftligt avtal innan samarbetet
inleds.
Äganderätt till ett patientregister som endast innehåller namn och adressuppgifter har betydelse
främst av den anledning, att endast registerägaren har rätt att rikta särskilda utskick, erbjudande eller
reklam till patienterna.
Äganderätt till en patientjournal har den som har arkiveringsansvar och ett patientregister tillhör prak-
tikens ägare. Om inte ett särskilt patientregister finns, får äganderätten till patientjournalerna bety-
delse för vem som får rikta utskick såsom erbjudande, kallelser eller reklam särskilt till patienterna,
då patientregistret i denna situation får anses utgöras av patientjournalerna.
Patienten har i stort sett alltid rätt att få en kopia av sin patientjournal.

Anställd tandhygienist 
Allt patientmaterial, även patientjournaler som är upprättade av den anställde, tillhör arbetsgivaren.
Den anställde har därför inte rätt att medföra något patientmaterial (ej heller kopior där av), vare sig
patientregister, patientjournaler eller annat patientmaterial när en anställning upphör.

Arrenderande tandhygienist
I ett arrendeförhållande kan situationer uppstå där det är svårt att avgöra vem som äger patientre-
gister och/eller patientjournalerna (eller delar där av). För att undvika att hamna i en tvist är det viktigt
att redan i förväg komma överens om vad som gäller, genom att i arrendeavtalet reglera vem som
har äganderätt till patientuppgifterna avseende såväl gamla som tillkommande patienter. Alla över-
enskommelser ska vara skriftliga.

Patientinformation
Anställd tandhygienist
Vad får en anställd informera patienterna om i samband med att en anställning upphör?  
• att anställningen skall upphöra  
• vid direkt fråga, informera om ny arbetsgivare eller om avsikten är att starta eget företag
• vid direkt fråga om patienten kan ”följa med” till den nya arbetsplatsen, informera om fria val av
vårdgivare 
• vid direkt fråga, hänvisa till kontakt med ny arbetsgivare alternativt den anställdes nya företag  

Vad får den anställde inte informera om?
• inte lämna ut kontaktuppgifter om ny arbetsplats.
• inte utan medgivande från arbetsgivaren kontakta patienter som har inbokade tider. 
Arbetsgivaren bör emellertid i god tid informera inbokade patienter att de inte kommer möta samma
personal som vid föregående besök.



Arrenderande tandhygienist
Det som nämns ovan, angående anställd tandhygienist, gäller även arrendator i samband med att
ett arrendeförhållande upphör.  

Marknadsföring
Anställd tandhygienist
Under anställningstiden är den anställde bunden av en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren, vilket innebär
att inte på något sätt marknadsföra egna framtida tjänster eller ny arbetsgivares. Ej heller efter att
anställning upphört får den anställde utnyttja sin kännedom om praktikens patientklientel, genom
riktat utskick i form av erbjudande eller reklam till praktikens patienter. Praktikens patientregister är
sekretessbelagda handlingar och en affärshemlighet som den anställde inte obehörigt får använda.
När en anställning upphört har den tidigare anställde naturligtvis rätt att marknadsföra sina tjänster
genom annonser eller direktreklam. Det är viktigt att i all reklam undvika formuleringar som kan anses
vilseledande, exempelvis, ”nya och gamla patienter är välkomna”, då den tidigare anställde inte har
några ”gamla patienter”.

Arrenderande tandhygienist
Inte heller en arrendator får utnyttja praktikens patientregister t ex genom riktat utskick, erbjudande,
kallelse eller reklam till praktikens patienter. Den arrendator som själv äger ett patientregister (eller
del där av) har rätt att marknadsföra sig mot sina patienter, och inget hindrar att använda uttryck som
”gamla patienter” i sin reklam.

Medling
Det händer trots allt att tvister uppstår och i första hand bör dessa lösas genom förhandling mellan
parterna. En domstolsprocess är både kostsam och tidskrävande, och kan av många även uppfattas
som obehaglig. 
Sveriges Tandhygienistförening kan bistå medlemmar att via förhandling försöka nå en uppgörelse,
men förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra huruvida denna service ska tillhandahållas.

För ytterligare information hänvisas till;
• Patientdatalagen (2008:355) Socialstyrelsen
• STHFs dokument Kvalitetssäkra patientjournalen

Källa; 
Policydokument sammanställt 2004 av Sveriges Privattandläkarförening 

och Sveriges Tandhygienistförening – tolkning av gällande rättsläge.
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