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Återföring  

 

Avgift för journalkopior     

Ärendet 

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett 
principärende rörande avgift för journalkopior.  

Patientnämndens förvaltning hade fått information av Datainspektionen att 
26 § personuppgiftslagen ger en patient rätt att en gång per kalenderår av-
giftsfritt få en kopia av sin automatiserade journal. Patientnämnden und-
rade i och med detta hur Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som 
brustit i detta, kommer att möjliggöra för patienter som så önskar att gratis 
en gång per år få en kopia av sin journal i enlighet med personuppgiftsla-
gen. Vidare framfördes att informationen i avgiftshandboken bör änd-
ras/kompletteras så att den även stämmer överens med rätten i personupp-
giftslagen. 

Nämnden beslöt att begära skriftlig återföring i ärendet senast den 31 de-
cember 2013. 

Återföring 

Styrelsen för SLSO har med anledning av detta principärende inkommit 
med bifogad återföring. Av återföringen framgår att SLSO kommer att följa 
26 § personuppgiftslagen, vilket leder till att en person har rätt att högst en 
gång per kalenderår gratis få ett registerutdrag inklusive journalhandlingar. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)har reviderat avgiftshandboken så 
att den stämmer överens med rätten i personuppgiftslagen. 

Förvaltningens synpunkter 

Patientnämndens förvaltningen finner att de åtgärder som redovisats i åter-
föringarna kommer att förbättra för patienter att få en kopia av sin journal 
avgiftsfritt en gång per kalenderår i enlighet med personuppgiftslagen.  
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Konsekvenser för patientsäkerhet 

De föreslagna åtgärderna förväntas bidra till att förbättra patientsäkerheten 
genom att ingen patient ska behöva avstå från att ansöka om att få ta del av 
sina journaluppgifter på grund av oklarheter rörande avgiftsfrågor. 

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård 

De föreslagna åtgärderna förväntas medföra att alla patienter behandlas på 
samma sätt, vilket bidrar till en jämställd och jämlik vård. 

Miljökonsekvenser 

De föreslagna åtgärderna förväntas inte medföra några miljökonsekvenser.  

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås besluta att 

- godta återföringarna och avsluta ärendet med tjänsteutlåtande till sty-
relsen för SLSO och Hälso- och sjukvårdsnämnden 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkomna återföringar till Datainspektionen för kännedom 

- ge förvaltningen i uppdrag att översända ärendets tjänsteutlåtande och 
inkomna återföringar till anmälaren. 

 

 

Staffan Blom  
Förvaltningschef 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Återföring från Styrelsen för SLSO 

2. Återföring från HSF 
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