
Aktiva Val

Journalfilter i TakeCare



Grundläggande princip

Den hälso- och sjukvårdspersonal, entreprenör, uppdragstagare 
eller annan som arbetar för en vårdgivare eller som har slutit avtal 
med en vårdgivare …….ska endast ta del av patientuppgifter, 
om han eller hon deltar i vården av patienten ……..

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården; SOSFS2008:14,  2 kap 20§



Patientdatalagen (PDL)
Några viktiga begrepp som är nödvändiga att känna till

(SFS 2008:355) 

• Sammanhållen journalföring: ett elektroniskt system, som gör det möjligt för 
en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till patientuppgifter 
(vårddokumentation) hos en annan vårdgivare
(TakeCare har sammanhållen journalföring för de vårdgivare som ingår i det gemensamma systemet)

– Vårdgivare: statlig myndighet, landsting och kommun som bedriver hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. Landstingsägda bolag och privata aktörer är egna vårdgivare

– Min vårdgivare: vårdgivare där användaren arbetar och är inloggad i TakeCare

– Direktåtkomst: ta del av patientuppgifter elektroniskt hos annan vårdgivare 

• Samtycke: patientens samtycke till direktåtkomst



Forts. Patientdatalagen

För att en vårdgivare genom direktåtkomst ska få ta del
av vårddokumentation som en annan vårdgivare gjort
tillgänglig i den sammanhållna journalföringen krävs att

• uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation 
med 

• uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller 
behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och 
sjukvården

• patienten samtycker till direktåtkomsten



Samtycke enligt PuL
(Personuppgiftslagen)

Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den 
registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av 

personuppgifter som rör honom eller henne.

• Särskilt samtycket ska vara preciserat till något eller några 
ändamål

• Otvetydigt det får inte råda någon tvekan om att den registrerade
godtar personuppgiftsbehandlingen

• Information samtycket ska föregås av att patienten får
information om vad han eller hon samtycker till 



Samtycke från vuxna, barn och personer med 
bristande beslutskompetens

Samtycke krävs av vuxna och av barn (<18år) med tillräcklig 
mognad, enl. vårdpersonals bedömning. 
För övriga barn krävs ej samtycke, men vårdnadshavare bör 
informeras.
Vårdnadshavare har inte rätt att neka till åtkomst för att inte försämra 
barn och ungas skydd mot försummelse, övergrepp och våld.

För patienter med bristande beslutskompetens, dvs. vuxna personer 
som saknar förmågan att förstå innebörden av ett samtycke, är 
direktåtkomst till vårddokumentation hos annan vårdgivare möjlig 
endast i nödsituation. 
Patientuppgifter kan utlämnas (efter menprövning) och utlämnande 
ska dokumenteras i journalen.



Använda journalfilter i TakeCare



Åtkomst till information 
inom egen vårdgivare

I journalfilter visas egen vårdgivare som en egen mapp. Ljusgrå bock 
innebär att ett val i mappen är förbockat.
Övriga vårdgivare visas i mappen Andra vårdgivare

Genom att bocka för enhet/klinik bereds tillgång till dokumentationen. 
Filterinställningarna slår igenom direkt och visas

Klick på plustecknet visar var dokumentation finns om patienten. 
Behöver inte vara journaltext



Åtkomst till vårddokumentation
hos annan vårdgivare

När man bockar för andra vårdgivare i 
journalfiltret krävs samtycke eller nödläge för 
att ta del av vårddokumentation

Klicka på plustecknet för att se vilka andra 
vårdgivare som har vårddokumentation



Registrera samtycke eller nödsituation

Ange giltighetstid för det personliga samtycket. 
Förinställt är 7 dagar framåt i tiden.  

Nödåtkomst gäller endast för detta tillfälle. 



Då muspekaren förs över symbolen visas information om 
samtyckets giltighetstid.

När giltighetstiden löpt ut är symbolen grå.

När personligt samtycke finns visas detta med symbol 
bredvid Journalfilter.



Registrera samtycke som inhämtats 
av annan person

• Om patienten samtycker till att fler personer inom enheten får ta del av 
vårddokumentation hos annan vårdgivare, kan du som inloggad användare 
registrera att samtycket är inhämtat av annan namngiven person

• Funktionen öppnas via Patientuppgifter ”Samtyckesfliken”



Vårdkontakter på enhet 
utan och med journalfilter

Utan filterfunktion Med filterfunktion



Konsultationsremisser på enhet 
utan och med journalfilter

Utan filterfunktion Med filterfunktion



Diagnosöversikten

• Diagnosöversikten visar endast diagnoser satta inom enheten/kliniken. 
Det går inte att lägga till diagnoser som finns registrerade i patientens 
journal från andra enheter/kliniker.
Det går att använda de ”dolda” diagnoserna i journaltext samt vid 
vårdkontaktsregistrering

• Utveckling för lösning pågår



Undantagna vyer från journalfilter

• Vårdenhetens ”Att göra” lista

• Läkemedelslistan

• Mätvärde/lablista (kommer att filtreras i nästa version av modulen)

• Patientuppgifter



Vid beställning av konsultation
hos annan vårdgivare

Ange om patienten samtycker till att mottagaren av konsultationsremissen 
får ta del av vårddokumentation hos remitterande enhet



Vid mottagande av konsultationsremiss från 
annan vårdgivare

Om remissen anger att patienten samtycker till åtkomst av 
vårddokumentation hos remitterande enhet, registrera personligt 
samtycke.


