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Rutin för arkivering 
 
Förvaring av journaler 
Enligt Patientdatalagen (2008:355) ska en journalhandling bevaras i minst 10 år efter det att 
den sista uppgiften fördes in i handlingen. Västerås stad har fattat beslut för sina egna 
verksamheter om ett totalbevarande av patientjournaler i enlighet med arkivlagstiftningen. 
 
Offentlig vårdgivare 
Journalhandlingar (och i förekommande fall även kopia av den digitala journalen i 
pappersformat) på patienter som inte längre vistas i verksamheten tas omhand enligt 
gällande rutiner, till dess de överförs för arkivering i stadsarkivet. Journalen avslutas i 
journalsystemet. 
 
Privat vårdgivare 
Journalhandlingar (och i förekommande fall även kopia av den digitala journalen i 
pappersformat) på patienter som inte längre vistas i verksamheten arkiveras enligt av 
vårdgivaren framtagen rutin. Journalen avslutas i journalsystemet. 
Journalhantering när privat verksamhet upphör | IVO.se 
 
Arkivering av journal för avliden person 
Varje vårdgivare ansvarar för att samtliga journalhandlingar (även kopia av den digitala 
journalen i pappersformat) arkiveras enligt av vårdgivaren framtagen rutin och att journalen 
avslutas i journalsystemet. 
 
Utlämnande av journal eller uppgifter ur journalen 
Så länge den enskilde är hemsjukvårdspatient eller bor eller vistas på det särskilda 
boendet/enheten är det den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan i samråd med 
verksamhetschefen som lämnar ut uppgifter/journal. För uppgifter gällande rehabilitering 
ansvarar rehabiliteringsansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut i samråd med 
verksamhetschefen. I första hand ska den enskilde ge sitt samtycke till utlämnandet av 
uppgifter, men om detta inte är möjligt ska det alltid göras en menprövning av enhetschef 
innan utlämning sker. Detta ska alltid dokumenteras i journalen. När den enskilde inte längre 
är hemsjukvårdspatient eller befinner sig på det särskilda boendet/enheten, men journalen 
fortfarande finns där, så är det MAS som är verksamhetschefen behjälplig i att ta ställning till 
och eventuellt lämna ut journal, journalkopia eller uppgifter ur journalen. Stadsarkivet 
ansvarar för utlämnandet när journalen är arkiverad där. 
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När den enskilde flyttar eller vid byte av leverantörer 
När en enskild person byter särskilt boende men behåller samma leverantör ska, efter 
personens samtycke, upprättad journal följa med/föras över till det nya boendet. Om 
personen inte har förutsättningar för att lämna ett samtycke, ska ansvarig sjuksköterska eller 
verksamhetschef göra en menprövning som dokumenteras i journalen. Omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska respektive rehabiliteringsansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut ansvarar 
för att inhämta samtycke och för informationsöverföring. Blankett för inhämtande av 
samtycke finns (bilaga). 
Vid byte av leverantör för verksamheten särskilt boende/hemsjukvård ska upprättad journal 
avslutas och ny journal upprättas på den nya enheten. Kopia av journal och/eller 
sammanfattning av epikris kan, efter samtycke, utlämnas till den nya leverantören.  
 
Enskild önskar förstöra journal 
Om patienten vill att patientjournalen helt eller delvis ska förstöras kan patienten begära det 
hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Då krävs att det finns goda skäl för det och att 
det är uppenbart att journalen inte behövs för framtida vård. Om IVO avslår en ansökan om 
förstöring kan det överklagas hos förvaltningsrätten. Om journalen får förstöras innebär det 
att också alla kopior förstörs. 
 
För Västerås stad gäller 

• Legitimerad personal har skyldighet att föra och hantera patientjournaler.  

• I de fallen icke-legitimerad personal utför hälso- och sjukvårdsåtgärd på delegation 
ska de också själva, i första hand, dokumentera detta i patientjournalen. 

• Verksamhetschef på varje särskilt boende/enhet, i samråd med MAS, ansvarar för 
att inom vårdgivarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ha rutiner för 
journalföring och för hur alla åtgärder som rör en viss patient ska kunna identifieras 
och spåras i dokumentationen. 

• Verksamhetschef ansvarar också för att hälso- och sjukvårdpersonal och andra 
befattningshavare är informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av 
patientuppgifter.  

• Verksamhetschef, i samråd med MAS, ansvarar för att journaler förs i den 
omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355) 

• Patienten ska i största möjliga mån involveras i journalföringen. 

• Se även ”Arkivering av Patientjournal (HSL) i pappersformat från 

verksamhetssystemet Procapita HSL inom Vård och Omsorg” på Insidan 

 


