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Rutin för utskrift av omvårdnadsjournal 
inför eventuellt dataavbrott och 
dokumentation under ev. dataavbrott 

 
Omvårdnadsjournalen skall innehålla de uppgifter som behövs för en 
god och säker vård av patienten. Då stora delar av 
omvårdnadsjournalen förs i ett It-baserat verksamhetssystem krävs 
att vissa delar skrivs ut och finns tillgängliga i pappersformat vid ett 
eventuellt dataavbrott. 

 
Nedanstående dokument skall finnas utskrivet för varje patient och 
förvaras i journalpärm på respektive expedition hos Sjuksköterska, 
Arbetsterapeut och Fysioterapeut.   

 
1. Personkort 

Följande uppgifter kan hämtas från personkortet: patientens 
namn, personnummer, adress och telefonnummer, närståendes 
namn, adress och telefonnummer, överkänslighet, blodsmitta 

2. Ordinationshandling - Läkemedelslista  
3. Uppgifter på Aktuellt och Observera i omvårdnadsjournalen 
4. Aktuella Vårdplaner med pågående åtgärder. 

 
För övriga utskrifter får en individuell bedömning göras. 
 
FÖRVARING  
 
Enligt 1 Kap 2§ Patientdatalagen (2008: 355) ska dokumenterade 
patientuppgifter hanteras och förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. Det innebär att journalhandlingar är inlåsta då det 
inte används och är under betryggande övervakning när det 
används. Patientjournalen ska hanteras och förvaras så att 
obehöriga inte får tillgång till den. 
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Ansvariga för utskrifter 

Det är alltid den person som dokumenterar som också ansvarar för 
att skriva ut uppdaterade dokument och sätta in i journalpärmen 
eftersom det ska ske i direkt anslutning till ny dokumentation. 
 
UTSKRIFT 
Utskrifterna ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 
Inaktuella utskrifter ska strimlas 
 

 

Dokumentation vid dataavbrott 

Följande rutin för dokumentation följs vid dataavbrott då tillgång till 
dokumentationen är nödvändig för att säkerställa patientsäkerheten. 
Bedömningar och åtgärder som utförs dokumenteras manuellt under 
pågående dataavbrott och förs in i omvårdnadsjournalen när 
verksamhetssystemet åter blir tillgängligt. 
Tjänstgörande ssk, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för att 
skyndsamt föra in dokumentationen i datajournalen. 
 
Dokumentationen förs in på framtagna journalunderlag för Hälso -
sjukvården Socialförvaltningen Tibro kommun – Journalblad HSL 
 
Vid osäkerhet kring bedömningar av hälsotillstånd oavsett anledning, 
ska kontakt tas med läkare för rådgivning/bedömning. 
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