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Omsorg och äldreförvaltningen 2014-09-02 dnr On 2014-260 
Enheten för IT och e-hälsa  dnr Än 2014-408 
   
 
 
  

Så hanteras dina personuppgifter inom Linköpings kommuns 
omsorgsverksamhet – Patientdatalagen (PDL) 

 
Linköpings kommun har ansvar för vård och omsorg om äldre, personer med 

funktions- nedsättning och personer i behov av särskilt stöd. Verksamheten bedrivs 

av en kommunal utförare och flera enskilda utförare. Uppdragen är tidsbegränsade 

och byte av utförare kan bli aktuellt vid ny avtalsperiod.  

 

Verksamheten styrs av olika lagar. Enligt dessa finns skyldighet att dokumentera 

uppgifter om dig. Uppgifterna registreras i journaler i ett gemensamt IT-stöd, 

Treserva. IT-stödet är gemensamt för den kommunala utföraren och de enskilda 

utförarna.  

  

Journalföring enligt PDL 

Enligt patientdatalagen ska vårdinsatser journalföras. Uppgifterna i journalen är ett 

stöd för att kunna ge en god och säker vård. Det är den utförare som ansvarar för 

verksamheten som har skyldighet att dokumentera i journalen. Vid byte av utförare 

kommer en sammanfattning av journaluppgifterna att överlämnas till den nya 

utföraren om du lämnat ditt samtycke.  

 

Följande utgör exempel på uppgifter i journalen: 

 Diagnoser 

 Behandling 

 Hälsotillstånd 

 

Sammanhållen journalföring 

Patientdatalagen gör det möjligt att, med ditt samtycke, elektroniskt ta del av dina 

patientuppgifter hos alla utförare inom kommunen oavsett var du vårdats. Detta gör 

det lättare att komma fram till rätt behandling och åtgärder, samtidigt som du slipper 

upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny utförare. Uppgifterna skyddas från 

insyn av obehöriga. Både den kommunala och de enskilda utförarna som har avtal 

med kommunen ingår i sammanhållen journalföring. 

 

Samtycke 

Den utförare som upprättar den första journalen kommer att fråga om du samtycker 

till att utföraren får inhämta och utlämna nödvändig information till sjukhus, 

vårdcentral och tandvårdskliniker. Samtycket registreras i IT-stödet och du behöver 

inte skriva under något. Du kan när som helst ändra eller återkalla dina samtycken. 

 

Om det blir aktuellt med byte av utförare kommer du åter att tillfrågas om samtycke 

till att lämna ut information till den nya utföraren. 
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Spärra uppgifter  

Om du inte samtycker till sammanhållen journalföring och inte vill att dina uppgifter 

ska vara tillgängliga för personal hos annan utförare än där uppgifterna 

dokumenterats, kan du begära att dina uppgifter spärras. Du måste då själv berätta för 

vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en bra och säker vård. 

 

Om du vill spärra dina uppgifter ska skriftlig begäran lämnas till ansvarig chef. Du 

kan när som helst begära att spärren tas bort. Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du 

själv inte kan informera vårdpersonalen kan spärren tillfälligt tas bort om uppgifterna 

är nödvändiga för den vård som du behöver. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra 

uppgifter om sina barn. 

 

Vem har tillgång till din journal? 

Personal som är delaktig i vården och omsorgen om dig har rätt ta del av de uppgifter 

som finns i journalen. Enbart behörig personal kan ta del av uppgifter. Tillgången till 

dina uppgifter är behörighetsstyrd och det registreras (loggas) vem det är som tar del 

av informationen. När personalen använder IT-stödet registreras uppgift om namn, 

tidpunkt och aktivitet i en så kallad logglista. Som enskild har du rätt att ta del av 

logglistan som rör din journal. 

 

Nationella kvalitetsregister 

I Nationella kvalitetsregister samlas uppgifter om hälsotillstånd, insatta åtgärder och 

behandlingar för olika patientgrupper i syfte att fortlöpande utveckla och säkra 

vårdens kvalitet och möjliggöra jämförelser på nationell eller regional nivå. Genom 

att medverka i kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården.  

 

Omsorgsverksamheten deltar i flera kvalitetsregister. Innan dina uppgifter kan 

registreras kommer du att få information om respektive register och bli tillfrågad om 

du vill medverka. Du har rätt att tacka nej till registrering och rätt att då få dina 

uppgifter borttagna.  

 

Arkivering 

Journalen sparas (arkiveras) och gallring sker utifrån särskilda regler. 

 
Personuppgiftsansvar 
För dig som har kommunen som utförare är Utförarstyrelsen personuppgiftsansvarig 

för behandling av personuppgifter. För dig som har en enskild utförare är den 

enskilda utföraren personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. 

Kommunen har utsett ett personuppgiftsombud som har till uppgift att se till att 

personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. 

 

Rätt till information enligt personuppgiftslagen  

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i IT-stödet (Treserva). Din 

begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Du får begära ett utdrag en gång 

per kalenderår.  
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När kommunen är utförare ska begäran skickas till: 

 

Utförarstyrelsen 

Linköpings kommun 

581 81 Linköping 

 

När utföraren är enskild ska begäran skickas till den enskilde utföraren. 

 

Inhämtande och utlämnande av personuppgifter 

Från Skatteverkets befolkningsregister erhålls regelbundet uppgifter om alla 

adressändringar och förändringar i personuppgifter som ändring av namn och 

civilstånd. Personuppgifter lämnas också till andra myndigheter och nationella 

register. Varje utlämnande sker enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Rättelse av oriktiga och missvisande uppgifter 

Om du anser att uppgifter om dig inte är riktiga är den personuppgiftsansvarige 

skyldig att snarast korrigera uppgifterna om det inte strider mot annan lagstiftning. 

 

Rätt till skadestånd 

Om dina personuppgifter har behandlats i strid mot personuppgiftslagen kan den 

personuppgiftsansvarige bli ersättningsskyldig till dig för skada eller kränkning av 

den personliga integriteten. 

 


