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Yttrande över anmälan till JO över att journalkopia inte
lämnats ut (Dnr: 7206-2017)
Ärendebeskrivning
Redogörelse för handläggningen
I augusti 2017 lämnade L.L in en begäran om utlämnande av journalkopior till
vuxenpsykiatrin på Region Jämtland Härjedalen. L.L har varken muntligen eller skriftligen
fått besked om det föreligger hinder för henne att få ta del av begärda handlingar.
Regionstyrelsen har anmodats att yttra sig över vad som framförs i L.L:s anmälan till JO.
Yttrandet innehåller en redogörelse för handläggningen samt myndighetens bedömning av
detta. Berörd befattningshavare samt dennes chef har lämnat synpunkter, bilaga 1 och 2.
Berörd befattningshavare samt dennes chef beklagar att L.L inte har fått sin begäran om
utlämnande av handlingar prövade enligt sedvanlig ordning och i enlighet med Region
Jämtland Härjedalens regler för utlämnande av allmänna handlingar. L.Ls begäran
undertecknad 10 augusti lämnades till en sekreterare på avdelning 3 b psykiatrin. Hen har
sedan lagt begäran från L.L i läkarmapp på enheten för en sedvanlig sekretessprövning.
Handläggningen följer avdelningens regelverk för prövning av utlämnande av allmänna
handlingar. Vid patientens utskrivning den 21 augusti har handlingar i L.Ls patientmapp på
avdelning 3 b dokumenterats samt scannats in i L.Ls journal. Enhetschef förklarar
händelsen med att sekreteraren troligt tolkat att begäran om journalkopior från L.L hade
prövats av läkare på enheten eftersom handlingen låg bland L.Ls övriga patienthandlingar.
L.L har därmed inte fått sin begäran om utlämnande prövat. Region Jämtland Härjedalen
har regionövergripande regler för handläggning av begäran om allmänna handlingar.
Avdelning 3 b Psykiatrin har även områdesspecifika regler för ärendehantering och begäran
om utlämnande av allmänna handlingar.
Region Jämtland Härjedalens utredning av handläggningen av L.Ls begäran visar på att den
10 augusti har en begäran om utlämnande av journalkopior scannats in i L.Ls journal av
befattningshavare på avdelning 3 b som olyckligt trott att begäran handlagts enligt sedvanlig
ordning och i enlighet med Region Jämtland Härjedalens regelverk.
Ärendet har mycket olyckligt inte prövats och orsaken är mänskligt handhavandefel.
Från tiden efter mottagandet av Justitieombudsmannens begäran om yttrande har ärendet
handlagts korrekt och L.L:s begäran om journalkopior har därefter hanterats och prövats
enligt sedvanlig ordning och i enlighet med Region Jämtland Härjedalens regelverk för
ärendehantering av utlämnande av allmänna handlingar.
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Bedömning
Regionstyrelsen konstaterar att L:L:s begäran om journalkopior inte handlagts på rätt sätt.
Berörd befattningshavare har förklarat den uppkomna situationen med att hen inte
känner till den inkomna begäran om utlämnande av journalkopior. Utredning av
handläggningen av ärendet överlämnades därför till enhetschef till berörd
befattningshavare. Begäran från L.L har på grund av mänskligt handhavandefel inte
hanterats enligt sedvanlig ordning och L.L har därmed inte fått sin begäran prövat. Berörd
befattningshavares enhetschef beklagar hanteringen och kommer se över avdelningens
rutiner för ärendehantering av utlämnande av allmänna handlingar.
Synpunkter från berörd befattningshavare samt befattningshavarens enhetschef
bifogas.
Klart är att befattningshavaren är medveten om regelverket för ärendehantering och
utlämnande av allmänna handlingar och att handläggningen ska ske skyndsamt.
Regionstyrelsen har regler för hantering av begäran om att få ut allmänna handlingar och de
anställda i Region Jämtland Härjedalen känner väl till offentlighetsprincipen, kravet på
skyndsamhet vid utlämnande av allmänna handlingar och rätten till ett överklagbart beslut
vid ett avslag på begäran om att få ut allmän handling.
Område Psykiatri har påmints om reglerna om utlämnade av allmänna handlingar och om
vikten av en skyndsam och korrekt handläggning. Regionstyrelsen kommer att se över
reglerna samt se till att utbildning kontinuerligt sker för Region Jämtland Härjedalens
medarbetare.

Regiondirektörens förslag
Yttrande över anmälan till JO, gällande begäran att få ut journalkopia, enligt ovan
antas.
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