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Syfte 
Att säkerställa att patienter får ett säkert omhändertagande och att journaler förs i 
den omfattningen som föreskrivs i patientjournallagen. 

 
Omfattning 
Personal som arbetar i verksamheter som har kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar 
såsom äldreboende, korttidsboende, dagverksamhet för äldre, socialpsykiatri- och 
LSS-boende. 
 

Ansvar 
Verksamhetschef/Enhetschef 

• Ser till att skriftliga rutiner för informationsöverföring internt och externt 
mellan alla aktuella yrkesutövare, i aktuella sammanhang, finns så att 
patientsäkerheten tillgodoses. 

• Säkerställer att journaler förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den.   
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

• Ser till att det finns rutiner och riktlinjer för vad en journal ska innehålla samt 
följer upp att journaler skrivs i den omfattning som lagar och författningar 
kräver. 

 
Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 

• Legitimerad personal har skyldighet att föra journal. I Sundbybergs Stad 
dokumenteras i datajournal i verksamhetssystemet Treserva.  

 

• Den som upprättar en journalhandling skall alltid kontrollera den enskildes 
identitet via legitimation eller på motsvarande sätt. Identitetskontrollen skall 
dokumenteras i journalen 
 

• Patienten och/eller legal företrädare ska vid inflyttning informeras om 
hantering av information och överföring av information om vården och 
omsorgen mellan olika vårdgivare och kvalitetsregister. Deras samtycke skall 
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dokumenteras i journalen om att sjukvårdspersonal har rätt att inhämta 
nödvändiga journalkopior.  

 

• Vid inflyttning upprättas en datajournal utifrån den enskildes behov av hälso- 
och sjukvård.  
 

• Informationsöverföring till individpärmar med pappersdokumentation ska i 
första hand ske via meddelandefunktionen i Treserva där vårdplaner och 
ordinationer skickas över till omvårdnadspersonalen som skriver ut dessa och 
sätter in i pärmen.  

 

• Legitimerad personal ansvarar för att all hantering av journaler sker säkert och 
att den del av journalen som förs över till individpärmen är aktuell.  

 

• Legitimerad personal ansvarar för att det finns spårbarhet i journalen. 
Spårbarhet innebär att det ska gå att följa ett händelseförlopp, när 
bedömningar gjorts och på vilken grund. Det ska också gå att se hur 
vårdplaner/åtgärder följts upp och när ordinationer avslutas.  

 

• När en boende flyttar utanför kommunen eller avlider skall epikris eller 
slutanteckning skrivas/medfölja. Vid förflyttning inom kommunen avgränsas 
epikrisen till en sammanfattning.  
 

• När journalen avslutas ska den endast innehålla uppgifter som utgår från det 
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret inför överlämnande till 
arkivredogörare för arkivering, t.ex. när någon avlidit. Se under arkivering 

 
Sjuksköterska 

• Ansvarar för att via meddelandefunktionen i Treserva informera 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter att den boende flyttat ut eller avlidit. På 
Ekbacken ska även administration meddelas.  

 

• Sjuksköterska ansvarar för att journalen lämnas till arkivarie för vidare 
omhändertagande.  
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Tillvägagångssätt 
 

• Verksamhetschefen beställer konto i Treserva, liksom till övriga nätverket.  

• Vid inflyttning upprättas en journal utifrån den enskildes behov av hälso- 
och sjukvård i Treserva. 

• Patienten och/eller legal företrädare ska vid inflyttning informeras om 
hantering av information och överföring av information om vården och 
omsorgen mellan olika vårdgivare och kvalitetsregister. Deras samtycke skall 
dokumenteras i journalen om att sjukvårdspersonal har rätt att inhämta 
nödvändiga journalkopior inkluderande, röntgenbilder, provsvar, remisser 
och liknande från andra vård- och omsorgsgivare samt att berörd personal 
som utför vård och omsorg får tillgång till patientjournalen. 

I samband med detta informeras också om sekretesskyddet. Finns det 
sekretessbelagda uppgifter dokumenteras detta i journalen. Då kan inte all 
personal få kännedom om uppgifterna. Den enskilde måste få ta ställning till 
konsekvenserna om denne inte vill att uppgifter som berör den direkta 
hälso- och sjukvården skall vara känd av berörd personal.  

• Journal skall upprättas för alla som har hälso- och sjukvårdsinsatser.  Den 
skall innehålla uppgift om personens identitet och eventuella överkänslighet, 
smitta eller varning, beskriva vårdens planering, genomförande och resultat 
samt vara underlag för fortlöpande utvärdering och revidering av insatser. 
Samtliga åtgärder skall sammanfattas i en epikris/slutanteckning i samband 
med utskrivningen. I journalen skall finnas uppgift om vem som har gjort 
anteckning och när anteckningen gjordes. Alla anteckningar utformas så att 
den enskildes integritet respekteras. Uppgifter i journalhandling får inte 
utplånas eller göras oläsliga. Vid rättelse av felaktigheter anges när rättelsen 
gjorts och vem som gjort den. Journalen signeras fortlöpande. 
Journalhandling skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den.  

 

Följande riskbedömningar ska ske i samband med inflyttning till äldreboendet. 
För registrering i kvalitetsregister krävs den enskildes samtycke. Detta 
dokumenteras i Treserva under samtycken. 



    

 

 
Äldreförvaltningen 
Sundbyberg 
Ledningssystem 

RU3.1 

Informationshantering, journalföring och  
arkivering 
 
 
  
 
 

Huvudprocess 

Stödprocess 
Verksamhetsprocess 

SÄBO, DV, LSS 
Delprocess 

Dokumentatio
n 

Enhet 

Äldreboenden 
korttidsboende, 
dagvård, 
socialpsykiatri- och 
LSS-boenden 

Fastställd av/dokumentansvarig 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

Fastställt datum 

2013-01-01 
Reviderat datum 

2021-11-05 
Version 

6 
Sida  

Sida 4 av 7  

• För undernäring - Minimal nutrition assesment (MNA) i Senior Alert 

• För fallrisk Downton Fallindex i Senior Alert 

• För trycksår Modifierad Norton bedömning i Senior Alert 

• För munhälsa ROAG i Senior Alert 
 

Planerade och vidtagna åtgärder utefter resultaten av riskbedömningarna 
dokumenteras i separata vårdplaner i journalen.  
 

• Resultat från Senior Alert skall också noteras i mätvärdesmodulen oavsett om 
riskbedömningen resulterat i vårdplan eller ej. 

 
 
Datajournalens innehåll 

• Allmänna uppgifter (ID-kontroll, samtycke) 

• Bakgrund (Hälsohistoria, förväntningar vid inskrivning, medicinska 
diagnoser, överkänslighet, smitta) 

• Dokumentation utifrån ICF sökord 

• Riskbedömningar görs i Senior Alert, dokumenteras under respektive sökord. 

• Mätvärden t.ex. BMI, vikt o.d. under respektive sökord om del i vårdplan. Kan 
också noteras i mätvärdesmodulen. 

• Anhörig/närståendesamtal under aktiviteter och delaktighet/Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer. 

• Ordinationer som vårdplan under respektiver sökord 

• Rapportering från omsorgspersonalen ska dokumenteras  

• Epikris/slutanteckning 

• Avliden 

• Avvikelser 
 
Dokumentmallar i Treserva 

• Signeringslista A 

• Signeringslista B 

• Meddelandeblad för inskickande till sjukhus 

• Hjälpmedelsblankett 
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Arkivering av journaler 
Vid överlämnande av journaler till journalarkivet/ skall följande ingå: 

• Journalblad/rapportblad, brukarkort/personuppgifter, anamnes, status, 
aktivitets- och funktionsanalys, vårdplan/ rehabiliteringsplan och löpande 
anteckningar, remissvar från fotsjukvårdare, bedömningsinstrument. 

• Medicinlistor, doskort, sjuksköterske- resp. läkarexemplar. Övriga 
läkemedelslistor som klassificeras som original då patienten inte haft 
dosdispenserade läkemedel eller av andra skäl haft annat ordinationsunderlag. 

• Signeringslistor: 
- löpande medicinering 
- vid behovslistor 
- insulinlistor 
- gällande rehab- och omvårdnads ordinationer 
- I förekommande fall avvikelserapporter i original. 

• Epikriser från tidigare vårdinrättningar – sjukhem, särskilda boenden. 

• Lista för identifiering av signatur på hälso- och sjukvårdspersonal 

• Anvisning för sjuksköterskan att konstatera dödsfall 

• Fax ordinationer 

• Bekräftelse på persontransport.  
 
Sortera journalen inkl. rehabjournaler. Tugga gamla utskrifter av journalen! Gör en 
utskrift av hela datajournalen inklusive öppna och avslutade planer Handskrivna 
anteckningar (beroende ex på datadriftsstopp) läggs in där de kronologiskt hör 
hemma.  
 
Ta bort sådant som riskerar att förstöra dokumenten som gem, platsfickor, 
klister/tejp. 
Journaldokumenten ska läggas i ett ”aktomslag” som är märkt ”Omvårdnads- och 
rehabiliteringsjournal” och patientens namn, personnummer och datum när 
patienten avled/flyttade ut ska antecknas på aktomslaget. Numrera varje aktomslag 
om det blir fler än ett. Transportera patientjournaler till arkivet i väl tillsluten 
kartong märkt med mottagare och avsändare samt innehåll och årtal. Fyll i 
kommunarkivets blankett för överlämnande av handlingar till kommunarkivet i två 
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exemplar. ”Aktomslag” beställs från äldreförvaltningen Skicka inte journaler med 
internposten eller post. Överför dem direkt med ”bud” till kommunarkivet  
 
Tystnadsplikt och sekretess 
All personal har tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens 
personliga förhållanden, till exempel sjukdom eller behandling, skyddas av sekretess 
och får som regel bara lämnas ut till de som vårdar patienten. SSK Sjuksköterskan skall 
informera den enskilde om sekretesskyddet. I journalen dokumenteras om det finns 
sekretessbelagda uppgifter. Då kan inte all personal få kännedom om uppgifterna. Den 
enskilde måste få ta ställning till konsekvenserna om denne inte vill att uppgifter som 
berör den direkta hälso- och sjukvården skall vara känd av berörd personal. Vård och 
behandling är en uppgift för all personal inom hälso- och sjukvård. Rätt att ta del av 
journalhandling har endast den personal som är engagerad i vården av den enskilde. 
Journalhandling skall förvaras så att obehöriga ej får tillgång till den.  

Journalen förs i huvudsak i datajournal i Sundbybergs Stads verksamhetssystem 
Treserva. Viss information som akuta händelser och uppföljning av dessa kan finnas 
dokumenterade i pappersjournal för att informationsöverföringen skall ske säkert.  

 

Vid driftstopp 
För att säkerställa att insatser av vård och behandling kan genomföras vid driftsstopp 
i datajournal krävs att vissa uppgifter finns tillgängliga på papper. Varning/smitta, 
överkänslighet, namn, adress, telefonnummer till närstående, aktuell läkemedelslista, 
lab- lista, blodsockerlista, waranlista, aktuell status och omvårdnadsordinationer, 
epikris och behandlingsmeddelande från sjukhus eller annan vårdinrättning. 
 
 

Utrustning  
Verksamhetssystem Treserva 
 

Referenser  
HSLF-FS (gemensam författningssamling) 
 

Referensdokument  
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