
 

 

 

 

  

 

 
Ansvarig 
Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 

Upprättad av 
Lina Bengtsson (MAS) Osby 
Lotta Tyrberg (MAS) ÖG 

Berörda verksamheter 
Hälsa och omsorg 

Fastställt datum  
2010-11-17 

 

Dokumentnamn 
Rutin för utlämnande av 
patientjour 

Ledningssystem 
Enligt SOSFS 2011:9 

 

 Diarienummer 

 

 

 

 
Östra Göinge kommun | Postadress: Box 66, 289 03 Broby Besöksadress: Storgatan 4, 289 41 Broby  

Webb: www.ostragoinge.se Mail: kommun@ostragoinge.se Telefon: 044-775 60 00 Bankgiro: 265-9399 
 

Om patienten eller annan person begär att få ta del av en journalhandling lämnas kopia på 

journalhandling ut så snart som möjligt. Vad som är utlämnat och till vem ska framgå i 

patientjournalen. Endast uppgifter från den kommunala journalen får lämnas ut. Handlingar 

från annan vårdgivare får begäras ut där.  

 

Vem får lämna ut patientjournalen? 

 

I hälsa och omsorg regleras prövning och utlämnande av patientjournalen i kommunens 

delegationsordning. Utlämnande av handling ska göras av den som har handlingen i sin vård. 

Beslut om delavslag eller avslag på begäran om utlämnande av handling fattas av enhetschef 

inom ansvarsområdet. Besvärshänvisning ska bifogas beslutet.  

 

Inför utlämnandet ska en sekretess och menprövning utföras.  

 

Menprövning 

 

Menprövning innebär att uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgifterna kan 

röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Menprövning utförs även om det 

är patienten själv som begär ut patientjournalen.  

 

Men kan vara olika kränkningar av den personliga integriteten eller uppgifter som upplevs 

känsliga för den enskilde om uppgifterna lämnas ut. Utgångspunkten för bedömningen ska 

vara den enskilda personens egen upplevelse. I praktiken innebär det att den som ska bedöma 

om en uppgift kan lämnas ut, inte kan lämna ut den sekretessreglerade uppgiften utan att veta 

vem mottagaren är och vad han eller hon har för avsikter med uppgifterna. Menprövningen 

omfattar även om någon närstående lider men om uppgifterna lämnas ut.  

 

Även avlidna personers patientjournaler skyddas av sekretess. I de flesta fall kan den avlidne 

själv inte lida men om uppgifter ur patientjournalen lämnas ut. Hänsyn ska tas till den 

avlidnes tänkta intressen. Uppgifter i patientjournalen kan innebära att någon närstående lider 

men och då skyddas uppgifterna av sekretess.  

 

Om annan person än patienten begär journalkopia ska det finnas ett samtycke från patienten. 

Om inte samtycke kan erhållas på grund av sjukdom, sker utlämnande först 

efter menprövning.  
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