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I juni 2012 kom en promemoria från Patientmaktsutred-
ningen1 som rekommenderade regeringen att uppmärk-
samma frågan om patientens rätt till uppgifter i sin egen 

journal. I promemorian fanns bland annat en formulering 
om ”självsvåldigt undanhållna uppgifter”:

”En vuxen myndig person ska själv kunna ta ansvar för om 
hon eller han vill veta vilka medicinska uppgifter som finns an-
tecknade i journalen. Att självsvåldigt undanhålla uppgifter för 
patienten i andra fall än de som framgår av gällande rätt, är inte 
acceptabelt. Patientmaktsutredningen rekommenderar att reger-
ingen uppmärksammar och – i dialog med sjukvårdshuvudmännen 
– stävjar en sådan utveckling.”1 

Historien börjar långt tidigare i Uppsala. I början av 1997 
startade ett begränsat EU-projekt med fyra länder och pro-
jektnamnet Sustains. Vid det här laget hade internetban-
kerna gjort sin entré i Sverige och tanken från den svenska 
delen i projektet var att mer eller mindre kopiera konceptet. 
Den italienske projektkoordinatorn trodde aldrig på idén. 

Vem skulle skaffa en dator att ha hemma? Dessutom förut-
spåddes internet en total kollaps vid millennieskiftet.

EU-kommissionen trodde dock att det kunde vara en god 
idé att prova. Ett litet problem var att i Uppsala fanns bara 
ett patientadministrativt datasystem med sparsam informa-
tion. Ändå var de patienter som provade systemet positiva 
och svarade entydigt att journalen gav den information de 
mest var intresserade av. Så landstinget tog på politisk nivå 

Sedan drygt ett år har alla patienter i Uppsala läns landsting digital tillgång till 
sina egna journaler och ett antal andra tjänster som rör deras hälsa. Det som star-
tade som ett begränsat EU-projekt 1997 erbjuds nu i full skala. Men det har inte 
varit en helt lätt process. Benny Eklund, EU-koordinator vid Landstinget i Uppsala 
län för projektet Sustains, berättar om systemet.
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ett strategiskt beslut som innebar att vi skulle börja med att 
tillfredställa patienternas behov av journalinformation. 
Därefter skulle vi utöka med andra tjänster. Vi kopierade 
internetbankernas koncept men valde att visa journalan-
teckningarna i stället för saldo och transaktioner.

I nästa etapp kunde patienterna i försöket komma åt sin 
husläkares journal. Mest framgångsrik blev Ture Ålanders 
husläkarmottagning i Uppsala. Där var man först med att 
låta patienterna läsa direkt ur sitt journalsystem.

EU-försöket pågick i 9 år med 500 patienter. Det är erfa-
renheterna av den verksamheten som till stor del format 
det som nu sker i Sverige inom området patientens elektro-
niska delaktighet. 

Den 17 augusti 2003 fanns en helsidesartikel i Dagens 
Nyheter om hur Landstinget i Uppsala tänkte införa tjäns-
ten i full skala för länets 300 000 invånare. Artikeln lästes 
bland andra av Datainspektionen som två månader senare 
beslutade att patienters direktåtkomst stod i strid mot gäl-
lande lag. Tjänsten stängdes direkt ner för Ture Ålanders 
och alla andra patienter i länet. 

Fortsatte som forskningsprojekt
Men det fanns en möjlighet i lagen att fortsätta om projektet 
drevs som ett forskningsprojekt. Efter etablering av forsk-
ningsteam och etikprövning, var tjänsten igång igen under 
2004. Dessa uppmärksammade händelser utlöste i sin tur 
en förändring i lagstiftningen 2008. Därefter inleddes på 
nytt arbetet med realiseringen. Ett nytt EU-projekt (med 
fler länder och fler e-tjänster) startades 1 januari 2012 och i 
november samma år öppnades systemet för befolkningen i 
Uppsala län. Allting gick bra och alla som hade en journal 
från Uppsala län kunde nå den genom att logga in med en 
e-legitimation – oavsett var i landet de befann sig. 

Sedan starten för ett drygt år sedan har cirka 100 perso-
ner per dag anslutit sig till systemet med öppna journaler. 
Landstinget har inte gjort någon större informationskam-
panj, men tillströmningen av patienter fortsätter. En bidra-
gande orsak till detta är att medierna har bevakat projektet, 
det finns cirka 140 artiklar om initiativet. 

Patientorganisationer, politiker, Vårdförbundet med fle-
ra har varit mycket positiva. Läkaresällskapet har varit av-
vaktande neutrala. Läkarförbundet har agerat sparringpart-
ner och låtit olika tillsynsmyndigheter granska företeelsen 
ur olika aspekter. Läkartidningen beskriver själva förbun-
dets aktiviteter på följande sätt2:

”Upplands allmänna läkarförening har försökt få flera olika 
myndigheter att ingripa mot de risker man ser med nätjournalerna. 
Datainspektionen och JO valde att inte ta upp frågan alls. Social-
styrelsen höll med om att svåra besked måste ges på ett bra sätt, 
men bedömde vid tillfället inte tiden mogen för en tillsyn. Arbets-

miljöverket avslog ett krav att myndigheten skulle förbjuda tillgång 
till åtkomstloggar utan föregående menprövning, men krävde dä-
remot att landstinget informerar personalen om hur de ska agera 
vid hotsituationer kopplade till att patienter fått se loggen.

Samtidigt slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en principi-
ellt viktig dom att osignerade journalanteckningar är allmän hand-
ling, som normalt ska lämnas ut till patienten. Landstingen har 
dock ingen skyldighet att lämna ut informationen elektroniskt.”

Viktigt regelverk
Datainspektionen gjorde en ordinarie inspektion den 3:e 
februari i år och kommer med sitt beslutade utlåtande nå-
gon gång under våren 2014.

I juni 2012 fattade produktionsstyrelsen vid Landstinget 
i Uppsala län två viktiga beslut. Dels att under hösten sam-
ma år starta med 12 olika e-tjänster, dels att fastställa ett 
regelverk för tjänsten att ta del av sin journal. Detta regel-
verk är en viktig del av själva företeelsen och innebär att: 

• Vuxna personer från 18 år ska ha direktåtkomst till sin 
egen journal.

• Vårdnadshavare ska ha direktåtkomst till sina barns jour-
nal tills de fyller 13 år. 

• Vuxna personer ska kunna utse ett ombud som kan ta 
del av journalen.

• Patienten ska kunna försegla sin journal för att omöjlig-
göra åtkomst.

• Journal är tillgänglig för patienten oavsett om den är 
signerad/vidimerad eller ej.

• Patienten ska kunna välja ett alternativ med 14 dagars 
fördröjning, så kallat rådrum. Det innebär att informa-
tionen i så fall blir tillgänglig 14 dagar efter att den skri-
vits in i journalen.

• Journalanteckningar med sökordet Tidiga hypoteser är 
inte tillgängligt.

• Policybeslut från vårdgivaren innebär att vissa vården-
heter och yrkeskategorier undantas.
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• Patienten ska ges möjlighet att ange en avvikande me-
ning som sparas i anslutning till journalanteckningen. 

Vad gäller själva funktionerna beskrivs några av dessa 
kortfattat nedan:

Basen – att läsa sin egen journal
Att läsa journalen är den grundläggande tjänsten. Man kan 
jämföra med internetbanker. Utan listan på alla transaktio-
ner på alla konton och aktuellt saldo, blir övriga tjänster av 
mycket begränsat värde. 

Det har funnits en oro bland sjukvårdspersonal att det-
ta skulle innebära nackdelar för både vård och patienter. 
Oron har fokuserats på att: 

• Patienten inte förstår anteckningar, laboratorieresultat 
och liknande och som en följd av detta kommer man belasta 
sjukvården med frågor.

• Patienten kommer att oroas i onödan, dels på grund av att 
hälsotillståndet är sämre än man trodde, dels på grund av 
att man misstolkar eller inte förstår att det samtidigt finns 
bra behandlingsalternativ. 

• Patienten uppfattar anteckningar som nedsättande och 
blir upprörda och därmed kan samarbetet patient och vård 
försämras.

Våra erfarenheter har visat att i princip ingen av dessa far-
hågor har besannats. 

En av de allra mest kontroversiella frågorna har varit när 
informationen ska visas för patienten. En princip som flera 
har fört fram är att bara information som är två veckor gam-
mal och har kontrollästs samt redan är kända för patienten 
ska tillgängliggöras. 

Ett annat alternativ är en mer öppen inställning där allt 
är tillgängligt så snart informationen är införd i journalen 
utan fördröjning och före signering. Risken som påtalats 

med det senare alternativet är att det kan finnas fel i ut-
skrifter som inte hunnit rättas. Många har också ansett att 
det är oetiskt att allvarliga sjukdomstillstånd ska meddelas 
över internet, speciellt som möjliga behandlingsalternativ 
då inte är klart för patienten. 

Av de två alternativen väljer 98 procent av patienterna 
att se informationen så snart den är införd i journalen. Se-
dan några månader tillbaka får man även tillgång till de 
anteckningar som ännu inte är signerade av den läkare som 
dikterat dem. Dessa anteckningar har en liten varningstext 
som informerar om att de inte är slutligt kontrollerade och 
därför kan komma att ändras. Fram till nu har det inte kom-
mit några rapporter om problem med detta.

En annan farhåga har varit att personer som lever i en 
hotfull relation kan tvingas visa informationen, men dessa 
kan välja att försegla sin journal för all läsning. Slutligen 
har man varit orolig för att barn som är patienter inom Barn- 
och ungdomspsykiatrin kan fara illa om vårdnadshavarna 
kan läsa, men BUP har redan från början varit undantagen 
för läsning av vårdnadshavarna.

Andra e-tjänster inom Uppsala län
Att välja en husläkare
Inom Uppsala län sker en listning av en invånare var tredje 
minut under kontorstid. När nu andra tjänster tillkommit 
ökar användningen av även denna tjänst. Vi ser det som ett 
tydligt exempel på att det ofta krävs en kritisk massa för att 
få igång användningen av e-tjänster.
Var är remissen?
Det finns nu en möjlighet att följa remissen och få svar 
på frågor som till exempel om remissen blev skriven och 
skickad iväg, om den har kommit fram, om den har tagits 
emot och liknande. 

Att uppdatera egna och anhörigas kontaktuppgifter 
I journalsystemet lägger patienterna nu själva in kontakt-
uppgifter på patienten själv och även anhöriga. Det kan 
vara e-postadress, mobilnummer, relation till anhörig (sys-
kon, make, barn med flera) samt i vilken prioritetsordning 
anhöriga skall kontaktas. 

Hur är min livsstil som patient?
Sedan slutet av 2013 har patienter haft möjlighet att lämna 
sin egen hälsodeklaration om levnadsvanor. Uppgifterna 
följer ett standardiserat formulär och går direkt in i patien-
tens journal (under en ny enhet kallad ”patient”). Utan att 
ha gjort någon som helst reklam för tjänsten hade några 
hundra patienter spontant fyllt i denna hälsodeklaration. 

Vem har varit inne i min journal?
En viktig del av öppenheten i vården är att visa vem som 
varit inne i journalen eller det patientadministrativa syste-
met. När Patientdatalagen kom i mitten av 2008 ökade vård-
givarnas möjligheter dramatiskt att sinsemellan öppna upp 
för direktåtkomst av patienternas journaler. Som en slags 
motvikt till detta fick patienten en möjlighet att direkt ta 
del av de åtkomstloggar som personalen gjort. 

En uppenbar fördel är att vänner och bekanta som arbe-
tar inom sjukvården inte obehörigen kan läsa journaler utan 

Patienterna har ett 
egenintresse av ett tyd-

ligt språk mellan sjukvårdens 
personal. Praktiskt taget inga 
patienter tror att journalan-
teckningar skrivs i första 
hand för att förstås av patien-
ten själv. De är alltså ganska 
nöjda med det språk som 
används i journalerna. 
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att det upptäcks. I media har denna risk påtalats ett 
antal gånger. Efter ett år kan vi konstatera att det är 
ovanligt med denna typ av obehörigt läsande. Av 
20 000 patienter som kontrollerat loggarna flera 
gånger har vi hittills bara hittat ett fall. Kanske en 
effekt av prevention, men ändå ganska lugnande 
jämfört med de skrämmande bilder som ibland må-
las upp i media.

Utse ombud
Patienten kan utse ett ombud som sedan kan logga 
in med sin egen e-legitimation. En typisk sådan kan 
vara en äldre patient som tycker det är tryggt om till 
exempel någon av hans/hennes barn kan komma åt 
journalen. Ett problem med att utse ombud har varit 
att när Patientdatalagen skrevs insåg man inte att det 
skulle finnas behov av en ombudsfunktion. I Upp-
sala har vi emellertid tolkat lagen så att patienten 
har möjlighet att överlåta möjligheten till åtkomst 
till någon som patienten uttryckligen väljer att bryta 
sekretessen för.

Patienternas erfarenheter av systemet 
De som loggar in i systemet får frågan om de kan 
tänka sig att dela med sig av sina erfarenheter av 
digitala tjänster inom sjukvården. Hittills har vi fått 
cirka 600 mejl från patienter som lämnat mycket vär-
defulla synpunkter.

Patienterna har ett egenintresse av ett tydligt 
språk mellan sjukvårdens personal. Praktiskt taget 
inga patienter tror att journalanteckningar skrivs i 
första hand för att förstås av patienten själv. De är 
alltså ganska nöjda med det språk som används i 
journalerna. 

En omständighet som retat både en del patienter 
och patientföreningar är att sjukvårdspersonal åbe-
ropar patientens potentiella oro och menar att bote-
medlet är mindre information och inte så enkelt nå-
bar. Patienterna hävdar i stället ofta att de vill be-
stämma detta själva. 

Patienter föredrar också den senaste informatio-
nen och vill inte ha den fördröjd – som flera inom 
sjukvården menar ska vara standard. 

Ett både intressant och glädjande faktum är att 
ett antal patienter påpekat att det i journaler fanns 
fler aspekter än vad de var medvetna om hade tagits 
upp. Det har fått till följd att förtroendet ökat för 
sjukvården efter att patienten tagit del av journalan-
teckningarna. Kommer även vi inom vården få ett 
genuint förtroende för patientens nya insyn?

1 Promemoria från Patientmaktsutredningen (2012-06-07).

2 Läkartidningen. 2014;111:CPDS.
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