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Barns journal på nätet, SÄS
Sammanfattning
Västra Götalandsregionen gjorde barns journaler åtkomliga via nätet från
1 november 2019 [1, 2]. Detta innebär att vårdnadshavare kan ta del av sina
barns journaler då barnen är mellan 0-12 år. Riktlinjen beskriver förutsättningar och rutiner för direktåtkomst, blockering och försegling av åtkomst till
barnets journal.

Förutsättningar







Från och med 1 november 2019 visas information från journalsystemen
Melior och AsynjaVisph (ingen retroaktiv visning).
Alla barn med hälso- och sjukvårdskontakt berörs.
Rutin för blockering och försegling startade den 2 september 2019.
Försegling och blockering gäller från det datum det begärs och tills
vidare (det finns inget till och med datum). När behovet inte längre
kvarstår är det verksamheten som skickar in begäran om att avbryta
försegling eller blockering.
Blockering innebär att vårdnadshavare inte får tillgång till att läsa i
journal via nätet men kan utföra övriga e-tjänster på 1177.se för sitt barn.
Försegling innebär att vårdnadshavare inte har tillgång till vare sig
journal via nätet eller e-tjänsterna på 1177.se för sitt barn.
Äldre journalinformation kan begäras ut i pappersformat men utlämnas
först efter att ansvarig utfört sedvanlig menprövning.

Fördjupad information och blanketter återfinns via Vårdgivarwebben, Barns
journal via nätet - rutiner.

Direktåtkomst
Den/de som hos Skatteverket är registrerad/-e som vårdnadshavare för ett
barn yngre än 13 år har automatiskt tillgång till barnets journal. Den
automatiska tillgången upphör när barnet fyller 13 år. Minderårig har
direktåtkomst till sin journalinformation från 16 års ålder.
I enskilda fall kan den minderårige efter samråd med vårdnadshavare och
hälso-och sjukvårdspersonal medges tillgång till sin journalinformation
mellan 13 t o m 15 år. Direktåtkomst måste då ansökas av barn/vårdnadshavare. Tillstånd om förlängd åtkomst kan beviljas, likväl som motsatsen,
beroende av barnets tillstånd.
Dokumentbenämning

Barns journal på nätet, SÄS

RIKTLINJE
Fastställandedatum

Barium-id

Sida

2021-04-29

43170

2 (3)

Klinik/Enhet/Verksamhet/Process

Gäller fr.o.m.

Gäller t.o.m.

Utgåva

Medicinsk beredningsgrupp SÄS

2021-04-29

2023-04-28

2

Fastställarens funktion

Gäller inom

Tf chefläkare

Södra Älvsborgs Sjukhus
För begäran om verkställighet används blankett ”Tilldela direktåtkomst för
minderårig 13 tom 15 år”.
Journalanteckning som undantas från direktåtkomst
Vid behov att undanta journaltext från direktåtkomst finns sökord under
funktionen ”Undantag från direktåtkomst” i Melior. Sammanställd förklaring
till sökordens användning under funktionen återfinns på Vårdgivarwebben
under Journal via nätet – rutiner och styrande dokument barn.

Ansvar
Verksamhetschef på kliniken ansvarar för att riktlinjen är känd och
implementerad och att ansvar är fördelat.

Genomförande
Rutin och blanketter
Rutin för vårdnadshavares och barns utökade/begränsade åtkomst och
blanketter finns på Vårdgivarwebben under Barns journal via nätet - rutiner.
Vid behov av brådskande blockering eller försegling tas telefonkontakt
med VGR IT. Brådskande behov av försegling utförs 24/7/365.


Tfn 010-47 37 100, knappval 5; begär försegling av barnets journal via
nätet.
Sjukvårdspersonal bedömer om det finns behov av att brådskande blockera
eller försegla journalen.
Mer information finns på Vårdgivarwebben under Journal via nätet – rutiner
och styrande dokument barn.

Dokumentation av genomförande i patientens journal
Hälso- och sjukvårdspersonal ska dokumentera beslut om;






Dokumentbenämning

Barns journal på nätet, SÄS

Tilldelning och borttag av direktåtkomst till journal för minderårig som
är mellan 13-15 år. Dokumentation sker i Melior under aktivitet
”Administrativ anteckning”.
Tilldelning och borttag av vårdnadshavares direktåtkomst till journal för
minderårig som är mellan 13-15 år. Dokumentation sker i Melior under
aktivitet ”Administrativ anteckning”.
Blockering av vårdnadshavares direktåtkomst, förlängning och bryta
blockering. Dokumentation sker i Melior under aktivitet ”Blockering
vårdnadshavare 1177”.
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Försegling av barns journal via nätet vid skyddad identitet och låsning av
1177-konto och bryta försegling/låsning. Dokumentation sker i Melior
under aktivitet ”1177 – Försegling skyddad id”.

Blanketter och rutin finns på Vårdgivarwebben under Journal via nätet –
rutiner och styrande dokument barn, se blocket Blockering (blanketter och
rutin), Försegling (blanketter och rutin), Direktåtkomst minderårig
(blanketter och rutin), Direktåtkomst vårdnadshavare för minderårig
(blanketter och rutin).

Dokumentinformation
För innehållet svarar

Eija Hägg, verksamhetschef, barn- och ungdomsklinik, SÄS
Lena Karlsson, utvecklingscontroller, barn- och ungdomsklinik, SÄS
Remissinstanser (utgåva 1)

Medicinsk beredningsgrupp, SÄS
Verksamhetschefer, SÄS
Henrik Hermansson, kansli- och försörjningschef, SÄS
Fastställt av

Nina Widfeldt, tf chefläkare, SÄS
Nyckelord

Journaler, patientjournaler, elektronisk journal, digital journal,
åtkomsträttighet, åtkomstbehörighet, sekretess, patientsäkerhet
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1. Ramverk för åtkomst av barns journaler på nätet, fastställt av
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Barns journal via nätet – rutiner. Information publicerad av Västra
Götalandsregionen
www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/e-tjanster/jvn/rutineroch-styrande-dokument-barn-jvn/

