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Denna checklista sammanfattar vad som ska ingå i dokumentationen för 
uppföljning av åtkomst till personuppgifter i ett kvalitetsregister.

1 Regler för uppföljning av åtkomst
a) Vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon 

obehörigen kommer åt personuppgifter.  
b) Vårdgivaren ska ansvara för att genomförda kontroller dokumenteras och att 

loggar över åtkomst sparas i minst 10 år.
c) Alla användare ska vara informerade om att loggning sker och på vilket sätt 

samt att uppföljning sker av loggningen.

2 Loggning för uppföljning av åtkomst
a) Loggning kan definieras som registrering av de handlingar/aktiviteter som 

utförs i ett system inklusive vilken information som skapats/lästs/överförts. 
b) I loggarna ska det framgå vilka åtgärder som vidtagits med personuppgifterna, 

vid vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt åtgärderna vidtagits samt såväl 
användarens som patientens identitet. Loggen bör även omfatta information 
om användarens roll och syfte vid åtkomsten.

c) Kontroller kan genomföras som stickprovskontroller, kontroller till följd av 
särskild händelse eller misstanke om dataintrång eller på patientens begäran. 

3 Rutiner för logguppföljning
Registerhållare ska beskriva registrets rutiner för uppföljning, omfattning och 
dokumentation av loggning.
Rutinerna ska beskriva
a) Vem som ska utföra loggningskontroll
b) Frekvens av stickprovskontroll t.ex. en gång per månad 
c) Omfattning av stickprovskontroller t.ex. till uppgifter

- från vissa kliniker
- till viss patient
- som en viss användare har haft
- antal poster som ska kontrolleras

d) Dokumentation av genomförda kontroller med angivande av
- vem som utfört granskningen
- urval
- grunden för urvalet (t.ex. anmodan, eget urval, förekommen aktivitet)
- utfall och kommentar
- eventuella åtgärder

e) Hur dokumentation sparas och vem som ansvarar för dokumentationen
f) Till vem rapportering ska ske vid upptäckt av otillbörlig åtkomst 
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4 Referenser
SFS 2008:355, Patientdatalag, 4 kap. 3§
SOSFS 2008:14, Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, 
2 kap. 11§

Följande referensdokument finns tillgängliga på Region Skånes hemsida  
(www.skane.se/infosakbok)
- Handbok för informationssäkerhet, kap. 9
- Center för eHälsa i samverkan, Kontroll av åtkomst till patientuppgifter - 
  loggranskning

Följande referensdokument finns tillgängligt på datainspektionens hemsida  
(www.datainspektionen.se)
- Checklista för systematisk logguppföljning inom hälso- och sjukvården

Regler och styrning av åtkomst till data (Checklista 9)
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