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Vid utlämnande av journalkopior gäller följande: 

1. Journalkopior begärda av patient 

Efter granskning av journalkopior för läsbarhet och allmänt innehåll lämnas de 

journalkopior ut som patienten önskar efter skriftlig begäran. Om inget annat 

önskemål framkommer lämnas ut kopior på själva journalanteckningarna, epikriser 

och röntgenremissvar. 

I de fall kopior begärs av patientens journal eller annan klinik önskar låna journalen 

måste man alltid gå in i personinfo (NCS Cross) och titta om det står något under 

upplysningsskydd. Det kan vara så att patienten inte önskar låna ut sin journal 

till annan klinik. 

I de fall det finns underskriven fullmakt eller om patientens samtycke finns på papper 

är det inga problem. 

2. Journalkopior begärda av Försäkringskassan 

Försäkringskassan har rätt att få ut journalkopior som är begärda av förtroendeläkaren. 

Det som begärs lämnas ut. 

Vid annan begäran om journalutdrag framförd av Försäkringskassan utförs en 

menprövning. Den som lämnar ut journalanteckningen försäkrar sig att det inte 

är till men för patienten att dessa lämnas ut. 

3. Journalkopior till privata försäkringsbolag, advokatbyråer och andra myndigheter 

Sekretessbestämmelserna kräver att patienten ger sitt skriftliga samtycke till att 

journalkopior lämnas ut. Den ska bifogas begäran, i annat fall får den rekvireras. 
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4. J ournalkopior till vårdcentraler samt andra vårdgivare såsom sjukgymnaster 
och andra sjukhus 

Sekretessbestämmelser innebär att patienten måste ge sitt tillstånd för att lämna ut 

journalkopior till andra vårdinrättningar också. Emellertid är det ofta helt uppenbart att 

det är rimligt att skicka journalkopior, exempelvis när patienten har sökt ett annat 

sjukhus. Som vid utlämnande av journalkopior till Försäkringskassan utförs här en 

menprövning. Den som lämnar ut journalanteckningar försäkrar sig om att det inte är 

till men för patienten att dessa lämnas ut. 
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