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Syfte 

Syftet med loggkontroller är att se om det förekommer sekretessbrott. Det innebär att 
man tittar ifall någon läser i journaler som man inte är behörig att läsa. Loggningen 
hjälper till att förebygga otillåten tillgång till patientinformation.  
Loggarna ska utgöra underlag för att klargöra vad som skett vid misstanke om, eller 
inträffade, säkerhetsrelaterade incidenter. För att uppfylla detta krav måste loggutdrag 
följas upp kontinuerligt mot gällande lagar och regler. Detta för att skydda enskild 
individs integritet   

Ansvar och roller 

MAS 

MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) utser godkända administratörer  
Utser de som ska utföra loggkontrollerna 
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Administratörer  

2 st administratörer ska göra loggkontrollerna 
Loggar är känslig information och för att kunna undvika manipulation av loggarna ska 
två administratörer göra loggkontroller. Tystnadsplikt gäller för personal som kommer 
i kontakt med loggningsresultat. 

Allmänt  

Nationella Patientöversikten (NPÖ) har gjort det möjligt att få åtkomst till samman-
hållen journalföring överskridande organisationsgränserna. En sammanhållen journal-
föring ställer stora krav på bl.a. att den sekretess som finns runt patientens behålls 
men även att patientens integritet beaktas. Patientens själv ansvarar för att aktivt ta 
ställning till medverkan i NPÖ. Vårdgivaren ska via loggning aktivt, regelbundet och 
kontinuerligt genomföra uppföljningar om vilka patienter som medarbetarna har gjort 
sökningar på. Det är användarens bedömning av behov som styr tillgången till pati-
entinformation, under förutsättning att det finns en patientrelation och att patienten 
samtycker till att man läser vårddokumentation i NPÖ. Se ”Rutin för inhämtande av 
samtycke” samt ”Ansvarsförbindelse för konsument/användare av Nationella Patient 
Översikten” 
 
Enligt 4 kap 3 § i Patientdatalagen ska: 
En vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis 
automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras. Vårdgivare ska göra systematiska och åter-
kommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.  
 
I 6 kap 3 § beskriver Patientdatalagen (2008:355) hur en vårdgivare ska behandla 
uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgänglig genom sammanhållen journal-
föring. Det krävs bl.a. för att ta del av patientuppgifterna att: 

 Det finns en aktuell patientrelation 

 Uppgifterna kan antas ha betydelse att förebygga, utreda eller behandla sjuk-
domar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården 

 Patienten samtycker till detta 

Loggkontrollen  

Uppföljning av loggningsrutinerna ska ske 1gång varje år och om behov uppstår 
tidigare. 

Vad ska framgå av loggarna 

Enligt SOSFS 2008:14 ska det finnas rutiner i ledningssystemet hos respektive 
vårdgivare som säkerhetsställer: 

 att det av dokumentationen av åtkomsten (loggarna) framgår vilka åtgärder som 
har vidtagits med patientuppgifterna 

 att det av loggarna framgår vid vilken vårdenhet och vid vilket tidpunkt åtgärd-
erna vidtagits 

 att användarens och patientens identitet framgår av loggarna 

 att systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna görs 

 att genomförda kontroller av loggarna dokumenteras 

 att loggarna sparas i minst 10 år 
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Incidentrapportering 

Om det vid analys av loggen upptäcks något som står i strid med gällande lagstiftning 
eller andra föreskrifter från Socialstyrelsen, Datainspektionen eller Regeringen, ska 
detta rapporteras enligt gällande regler och nödvändiga åtgärder vidtas. Vid misstanke 
om brott kan loggfilerna komma att lämnas ut till rättsskipande myndighet.  

Frekvens av loggkontroll 

Loggkontroll utförs slumpmässigt och kontinuerlig 4 gånger/år Resultat av loggning i 
NPÖ kontrolleras mot: 

 dokumentation om vårdrelation i verksamhetssystemet 

 inhämtat eller nekat samtycke för sammanhållen journalföring 
 
Saknas denna dokumentation meddelas MAS som ansvarar för fortsatt hantering. 
 
Vid misstanke om sekretessbrott 
Om loggkontroll ger underlag till misstanke om sekretessbrott gäller Älvsbyns 
kommuns rutin för sekretessbrott. 

Utlämning av information till patienten  

Patientens rättigheter till loggningsuppgifter 
Patientdatalagen (2008:355 kap 8 5 §) skriver att en patient har rätt att få ut den 
information om vilka som har haft en elektronisk eller en direktåtkomst till 
patientuppgifterna. På begäran av patienten ska vårdgivaren lämna ut den information 
som finns. Den information som lämnas ut ska vara utformad på ett sådant sätt att 
patienten kan göra en bedömning om åtkomsten varit befogad eller inte (SOSFS 
2008:14 12 §). Det ska också framgå från vilken vårdenhet och under vilka tidpunkter 
åtkomst har skett. 
 


