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Bos§ 6 Dnr KS 040/2011 

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso- och 
sjukvårdslagens journalhantering 

Ärendebeskrivning 
Arkivarie Johan Hagsmo och arkivarieassistent Carina Larsson har inkommit med 
skrivelse daterad den 26 november 2015 rörande revidering av dokument
hanteringsplan avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering. I skrivelsen 
anges att i nuvarande dokumenthanteringsplan fastsälls bland annat att samtliga 
journaler skall total bevaras, vilket inte krävs av rådande lagstiftning. Vidare anges 
i skrivelsen att en stötTe genomgång och heltäckande revidering av dokument
hanteringsplanen avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering avses 
påbötjas under 2016. 

Förslag 
Arkivarie Johan Hagsmo och arkivarieassistent Carina Larsson föreslår bildnings
och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att dokumenthanteringsplan 
avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering revideras till 

• att patientjournaler skall gallras efter 10 år med undantag för journaler på 
personer födda dag 5, 15 och 25 samt lex Maria anmälningar och att detta 
även gäller journaler äldre än 10 år, samt 

• att avvikelserapporter skall gallras efter tre år. 

Vidare föreslås bildnings- och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
godkänna "Instruktion för hanteringen av patientjournaler inom den kommunala 
hälso- och sjukvården" upprättad av medicinskat ansvarig sjuksköterska 
Gw1illa Andersson och reviderad utifrån ovanstående beslut. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 
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Ljusnarsbergs kommun 
Kommunstyrelsen 
Bildnings- och Sociala Utskottet 

Förslag till revidering av socialförvaltningen i Ljusnarsbergs 
kommuns dokumenthanteringsplan 

Kommunarkivet föreslår kommunstyrelsen i Ljusnarsberg att revidera 
socialförvaltningens dokumenthanteringsplan avseende HSL 
journalhantering* till att 

- patientjournaler ska gallras efter l Oår med undantag för 
journaler på personer födda dag 5, 15, 25 samt Lex Maria-anmälningar, 
och att detta även gäiller journaler äldre än l O år. 

- avvikelserapporter ska gallras efter tre år. 

samt att godkänna ny "Instruktion för hanteringen av 
patientjournaler inom den kommunala hälso- och sjukvården", upprättad 
av MAS Gunilla Andersson, reviderad utifrån de nya gallringsbesluten. 

*en större genomgårng och revidering av dokumenthanteringsplanen i 
sin helhet kommer au påbö1jas under 20 I 6 

Ärendebesl<rivning 

Lindesbergs kommunarkiv, som enligt samarbetsavtal om 
kommungemensamt arkivarbete, tjänstgör 19 % av sin totala arbetstid i 
Ljusnarsbergs kommunarkiv, rekommenderar en ändring av nuvarande 
beslut att totalbevara patientjournaler och avvikelserappo1ier. 

Vi har varit på Koppargården och tillsammans med MAS och MAR gått 
igenom nuvarande journal hantering. 
De har en större mängd journalhandlingar förvarade i ett föITåd i 
avvaktan på leverans till kommunarkivet, men som blivit liggande då 
det under några år inte funnits någon arkivpersonal. 

Journalerna förvaras förvisso inlåsta, men i lokaler som inte uppfyller 
arkivkrav, och de behöver snarast tas om hand. Det är dock mycket 
begränsad plats i kommunens nuvarande arkivlokaler, särskilt för 
sekretesshandlingar. 



Ett totalbevarande innebär dessutom en accession av cirka två 
hyllmeter per år, varför nya, godkända arkiv skulle behöva byggas 
omgående, bara för att ta hand om dessa journaler 

Ärendets beredning 

Tidigare beslut av den 20 11-03-30, (Ks § 95, Su § 47, Dnr 
040/2011) 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Det firrns inga grunder för totalbevarande i den lagstiftning som reglerar 
journalhantering, och det är oklart vad som föranledde den tidigare 
arkivariens beslut. 
Övriga kommuner i länet gallrar sina journaler efter l O år, med 
undantag för journaler över personer födda dag 5, 15, 25 och Lex 
Maria-ärenden, och vid stickprov i landets övriga kommuner har 
samtliga samma gal lringsråd. Även Lindesberg har infört dessa rutiner. 

Konsekvenser 

Ett nytt beslut är angeläget, eftersom journalerna förvaras olämpligt på 
Koppargården, men inte kan levereras kommunarkivet i sin helhet på 
grund av platsbrist. Tillräcklig plats kan dock frigöras för dessa 

handlingim en ga7mmför<? 

~~ ~ 
J ohai1 Hagsmo Carina Larsson 
h kivarie Arkivassistent och 

arkivansvarig för patientjournaler 

För kännedom: 
Gunilla Andersson, MAS, Ljusnarsbergs kommun 
Gunilla Andersson, MAR, Ljusnarsbergs kommun 

Bilagor: 
"Instruktion för hanteringen av patientjournaler inom den kommunala 
hälso- och sjukvården 
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Instruktion för hanteringen av 
patientjournaler 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården 

Reviderad 
201 fi-11-26 

Gunilla Andersson, MAS 
Gunilla Andersson, MAR 

Johan Hagsmo, Carina Larsson 
Kommunarkivet Lindesberg 

Ks § XX 
BoS § xx 

Dnr xx/201 x 
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Instruktion för hanteringen av patientjournaler 

Patientjournalen utgör grunden för dokumentationen i ett enskilt ärende. Handlingar som 
upprättas i ärenden som rör en enskild person ska förvaras i en personakt. Instruktionen rör 
journaler från både sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

Bevarande och gallring av handlingar som tillhör en patientjournal regleras av föreskrifterna i 
patientdatalagen 3 kap 17§ och patientjournalens i1rnehåll i patientdatalagen 3 kap 5-10§§. 

Observera att en patientjournal kan bestå av en digital akt och/eller en pappersakt. Reglerna 
om bevarande och gallring gäller för båda dessa. 

Praktisk hantering av journalier 

Patientjournalerna gallras efter 10 år, undantaget journaler på patienter födda dag 5, 15 eller 
25 samt journaler med Lex Maria-ärenden. fournalerna gallras av kommunarkivet. 

Journaler från sjuksköterska och arbetsterapeut ska vid slutarkivering sammanföras och finnas 
i sin helhet på papper. Detta i1rnebär att även de digitala uppgifterna ska tas ut på papper. 
Tänk på vikten av att föra in alla uppgifter i den digitalajournalen. Hela den elektroniska 
journalen skrivs ut från verksamhetssystemet och bifogas pappersjournalen. Den elektroniska 
journalen sparas i systemet tills vidare 
MAS ansvarar för att skri va ut den digitala journalen innan journalen i sin helhet sänds till 
kommunarkivet. 

Vissa typer av handlingar som eventuellt förvaras på a1mat ställe än i journalen omfattas 
också av reglerna för gallring och bevarande. Dessa skall sändas till MAS för att sammanföras 
till respektive journal innan leverans till kommunarkivet för slutarkivering. 

Förvaring av journaler ute på verksamheterna 

Alla omvårdnadsjournaler ska hållas inlåsta si\ att obehöriga inte kommer åt dem. De ska 
förvaras i ett brandsäkert dokumentskåp eller i ett godkänt närarkiv. Journalerna ska förvaras 
hos MAS i tre år innan de skickas till kommunarkivet. 

Rensning av journaler 

Innan sändning till MAS ska journalen vara rensad. Ansvaret för att rensa journalen ligger på 
den som är journal förare. Rensning innebär att allt som inte tillhör journalen eller är av 
tillfällig betydelse tas bort, d v s gallringsbara handlingar enligt dokumenthanteringsplanen, 
dubbletter/kopior samt post-it, gem, plastfickor och gummisnoddar. 
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Journalen sorteras iordning enligt fö ljande: 

1. Digitala journalen 
2. Äldre pappersjournal 
3. Samtycke 
4. Bedömningar 
5. Intyg 
6. Checklistor, temp, vätskelistor 
7. Avvikelser 
8. Läkernedelslistor 
9. Signeringslistor 
l 0. Remisser med svar 
11. Kopior från dokumentation hos annan vårdgivare 

Leverans till kommunarkivet 

Aktomslag 
Vaije journal ska ligga i ett aktomslag. Ett vanligt vikt A3 papper går bra, bevarandeakter 
läggs över i särskilda arkivbeständiga omslag efter att de levererats till kommunarkivet. Detta 
0111besö1js av arkivpersonalen. 
Aktomslagen ska vara märkta med patientens namn, personnummer och avställningsår, cl v s 
det år journalen avslutas. Detta skrivs på omslaget högst uppe i högra hörnet. Ange alltid 
fullständigt årtal i personnumret (alltså om det är 18-, 19- eller 2000-tal som avses). 

Sorteringsordning 
Vid överlämnandet till kommunarkivet ska journalerna vara sorterade efter avslutandeår 
(oavsett orsak) och i personnummerordning. 

Överlämning 
Journalerna förvaras tre år hos MAS, och lämnas årsvis till kommunarkivet. Detta sker efter 
överenskommelse mellan parterna för att arkivet ska hi1rna årsgallra och bereda plats för den 
nya årgången. 

Handlingar som kan ingå i patientjournalen 

Gallringsbeslut för handlingar som kan ingå i patientjournalen, se följande sida. 

"Bevara" i tabellen avser 10 år, varefter hela journalen gall ras/bevaras en ligt ovan. 
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Handling Aru11ärkning 

ADL-status (Activities of Daily livin_g) Bevaras 
Analyser Bevaras 
Anamneser Bevaras 
A vförings lista, sammanfattas i patientjournal Gallras vid inaktualitet 
A vvikelserappotter hälso- och sjukvård 3 år 
Bedömningsinstrument /Funktionsmätningar Bevaras 
Behandlingsmeddelande från läkare Bevaras 
Bilder/fotografier av betydelse för journalens syfte och Bevaras 
innehåll 
B Jodg rupperingar Bevaras 
Blodtransfusioner, uppgift om Bevaras 
B lodtryckslista Bevaras 
Bostadsanpassning bedömning och åtgärds förslag Bevaras 
Brev/meddelande angående patient, av betydelse för vården Bevaras 
Checklistor, till grnnd för behandling, bedömningar, beslut Bevaras 
och diagnoser och/eller för uppföljning av vårdprocessen 
Check listor, av kortvarig betydelse Gallras vid inaktualitet 
Daganteckningar/raoo01tblad Bevaras 
Epikris/preliminär epikris/slutanteckningar Bevaras 
Förbrukningsjournal narkotika (individuell) Bevaras 
Förbrukningsjournal, narkotika (förråclsadministration) Bevaras 
Habil iteringsplaner Bevaras 
Hjälpmedelsorclinationer Bevaras 
In fusions-/injektionsl i stor Bevaras 
Intyg Bevaras 
Journalblad (äldre paooersjournal) Bevaras 
Journalkopior inkomna från annan vårdgivare Bevaras 
Laboratorielistor och svar Bevaras 
Laboratoriesvar som överförts till journal genom fullständig 3 år 
avskrift 
Läkemedel si is tor/ord inationshand I in_gar/dosrecept Bevaras 
Meddelande från sjukhus/ vårdcentral om erhållen tid Gallras vid inaktualitet 
M iktionsl i stor Bevaras 
Nutritions lista Bevaras 
Pacemaker, info om Bevaras 
Rehabplan Bevaras 
Remisser med svar Bevaras 
Rådgivning/hänvisningar, sjukvårdande behandling 3år 
Röntgenutlåtanden Bevaras 
Samtycke, ex för nödsändare Bevaras 
Signeringslistor för läkemedel Bevaras 
Signeringslistor, övriga åtgärder 3 år 
Sondmatningsschema Bevaras 
Sårvårdsjournal Bevaras 
Temp listor Bevaras 
Träningsprogram/behandlin_gsp1'ogra111, individuella Bevaras 
Vårdplaner, individuella Bevaras 
Vätskelista Bevaras 
Övervakn ingsblad/journal Bevaras 
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