Information om behandling av personuppgifter enligt
patientdatalagen
Sedan den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen (kallad GDPR)1 GDPR
innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. Utöver GDPR finns bestämmelser
om behandling av personuppgifter i speciallagstiftning såsom patientdatalagen (2008:355) (PDL).
PDL kompletterar GDPR.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som kan hänföras till och identifiera en levande fysisk
person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadresser, telefonnummer,
bankkontonummer, fotografier, uppgifter om hälso- och sjukdomstillstånd.

Vilka personuppgifter behandlas enligt PDL?
I lagen finns bestämmelse som ger vårdgivare (dvs. Frösunda) rätt att behandla personuppgifter
under vissa förutsättningar. Vårdgivaren är skyldig att föra en patientjournal för varje patient.
Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift
om diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort
anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs för att kunna ge en god och säker vård
samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna rapporteras även till
nationella dataregister sk. kvalitetsregister.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna och vad är den rättsliga grunden?
I PDL finns det reglerat för vilka ändamål personuppgifter får behandlas. Personuppgifter får
behandlas i syfte att dokumentera vården men även för administration, kvalitetsutveckling och
statistik. Frösunda behandlar dina personuppgifter utifrån dessa ändamål.
All behandling av personuppgifter förutsätter att det finns en rättslig grund enligt GDPR. Om en
behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse finns en laglig grund. Frösunda
behandlar dina personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter enligt PDL (dvs. skyldigheten att
föra en patientjournal).
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Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.

Behandling av personuppgifter enligt PDL får ske även om den enskilde motsätter sig det.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Inom hälso- och sjukvården råder sekretess för uppgifter om ditt hälsotillstånd och andra
personliga förhållanden. Frösunda kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi
inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter t.ex. till myndigheter. Om vi har fått
ditt uttryckliga samtycke till utlämnande personuppgifter kan ett utlämnande ske även till t.ex.
närstående.
För att kunna säkerställa att du erbjuds en god och säker vård samarbetar vi med andra aktörer.
Dessa aktörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och
våra instruktioner. Detta innebär att dessa aktörer får tillgång till dina personuppgifter men de har
inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra ändamål än de syften som anges enligt
denna patientinformation.
Hur kontrollerar vi att det är behörig personal som har tillgång till uppgifter i din
patientjournal?
Vi tillser att endast de medarbetare som behöver ha tillgång till uppgifter i din patientjournal får
behörighet. När någon läser, skriver eller gör en utskrift av dina uppgifter från din patientjournal
registreras detta, det kallas loggning. Vi utför kontroller av loggning regelbundet. Du har
möjlighet att få ett utdrag av loggningen, dvs. en lista över de personer som har tittat på dina
personuppgifter. Om du önskar ett utdrag av loggning i din patientjournal kontakta Medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) för den aktuella verksamheten.
Vilka sökbegrepp används?
I journalsystemet är det möjligt att söka på namn, personnummer och verksamhet. Sökning är
möjlig bara inom ramen för den egna behörigheten.
Vad gäller beträffande sammanhållen journalföring och direktåtkomst?
Sammanhållen journalföring innebär att Frösunda under vissa förutsättningar kan få åtkomst till
personuppgifter som hanteras av andra vårdgivare sk. direktåtkomst. För att en Frösunda ska
kunna ta del av personuppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga i systemet för
sammanhållen journalföring krävs det att:


Du ger ditt samtycke.



Den som tar del av uppgifterna har en aktuell vårdrelation med dig.



Personuppgifterna ska antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla
sjukdomar och skador hos dig.

Kan jag få min journal spärrad?
Om du inte vill att dina uppgifter ska ingå i ett system för sammanhållen journalföring eller vara
tillgängliga för andra vårdgivare, kan du begära att uppgifterna spärras. Du måste i så fall själv
berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att de ska kunna ge dig en god och säker vård.
Det går inte att spärra informationen om att det finns spärrade uppgifter och vilken vårdgivare
som har gjort spärren. Vårdnadshavare får inte spärra sina barns patientuppgifter.
Om du ångrar dig och vill ta bort spärren, behöver du berätta det för vårdpersonalen. I det fall du
drabbas av ett livshotande tillstånd, kan spärren tillfälligt tas bort. För att detta ska vara tillåtet
måste uppgifterna ha betydelse för den vård som du behöver.
Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
Bestämmelser om hur länge vi ska bevara dina personuppgifter finns beskrivna i PDL.
Exempelvis ska personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista
uppgiften fördes in i handlingen.
Får du ta del av din patientjournal?
Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en
kopia av hela eller delar av patientjournalen. Du kan även få den på datamedium. Om du önskar
ta del av uppgifter som finns i din patientjournal kontakta MAS för berörd verksamhet.
Hur gör du om du anser att det som står i din patientjournal är felaktigt?
Om du tycker att en uppgift som står i din patientjournal är felaktig ska du kontakta ansvarig
MAS. Du har rätt att få din synpunkt om det som är felaktigt införd i patientjournalen. Om du
anser att en uppgift ska tas bort från din patientjournal ska du vända dig till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) för en prövning.
Övriga upplysningar
Enligt GDPR har du rätt att på begäran få besked om vilka personuppgifter om dig som
Frösunda behandlar och hur detta sker. Du har också rätt att begära rättelse, radering, göra

invändningar och rätt att klaga till tillsynsmyndighet (Datainspektionen). Vid felaktig behandling
av personuppgifter kan det finnas rätt till skadestånd.
Personuppgiftsansvarig:
Frösunda Omsorg AB, org. nr 556509-2482
Att: Dataskyddsombudet (DSO)
Box 708
169 27 Solna
E-post: dso@frosunda.se
Tfn: 010- 130 3000 (växel Frösunda)

