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Dagens punkter

• Bakgrund  - vad är det juridiska stödet?

• Hur används stödet? 

• Vad har lagts in i stödet 2018

• Vad ska vi göra med stödet 2019



E-hälsa
Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att 
använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att 
uppnå och bibehålla hälsa.

Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges 
Kommuner och landsting, Famna och Vårdföretagarna tog gemensamt fram 
beskrivningen av begreppet e-hälsa år 2016. Den grundar sig på WHO:s 
beskrivning av Hälsa.



Vision e-hälsa 2025

• Regelverk

• Enhetligare begreppsanvändning

• Standarder

Övriga initiativ

• Nationell läkemedelslista

• Ordnat införande av digitala produkter och tjänster



Stöd för att arbeta med e-hälsa



Historien om…

• SOU 2014:23 Rätt information i vård och omsorg (bilaga 4)

• Uppdrag till Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten

• Juridiskt stöd lanserades första gången 18 januari 2018 (1.0)

• Publicering 2.0 den  20 december 2018

• Publicering 3.0 den 1 november 2019



Vad är det juridiska stödet?

• Förklarar nuvarande regler

• Dokumentation 

• Hälso- och sjukvård och socialtjänst

• De som ska dokumentera

• De som arbetar med verksamhetsutveckling 



Utmaningen

• Komplexitet: dokumentation, offentlighet och sekretess, data 
(personuppgifts-) behandling

• Avgränsning



Likheter hälso- och sjukvård/socialtjänst

• Sekretess

• Hälsa

• Känsliga personuppgifter



Skillnad hälso- och sjukvård / socialtjänst

• Journalföring/dokumentation ”Står det inte i journalen?”

• Innehåll i författningar inkl. Socialstyrelsens 
föreskrifter





Hur har stödet använts?

• 2018 feb – april 5 100 besök

• 2019 feb – april 10 800 besök

• 2020 ?



Hur har stödet använts forts.
De mest besökta sidorna:

• Dokumentation – vad ska dokumenteras i socialtjänsten 

• Ta del av uppgifter inom socialtjänst 

• Patientjournal – innehåll i en patientjournal

• Journal inom socialtjänsten

• Personakt inom socialtjänsten



Juridiska stödet – del II 
Publicerade den 20 december 2018

1. Samtycke 

2. Rättelse av socialtjänstens dokumentation 

3. Kommunicera över internet eller andra öppna nät (om att 
mejla patient eller enskild) 

4. Intyg 

5. Personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst (om dataskyddsförordningen/GDPR)



Uppdaterade texter 
Publicerade den 20 december 2018

1. Rättelse av en journalanteckning

2. Ta del av uppgifter mellan vårdgivare

3. Inre sekretess

4. Vad ska dokumenteras i socialtjänsten



Arbetet under 2019
• Sprida och implementera 

• Användningstester 

• Analys av upplysningstjänstens frågor som rör 
dokumentation 

• Analys och prioritering av inhämtade behov

• Produktion

• Lansering den 1 november 2019



Utbildningen med juridiskt stöd 
finns här:

https://div.socialstyrelsen.se



Synpunkter, feedback, ris och ros

utbildning@socialstyrelsen.se


