Ansökan om försegling av Journalen på 1177
Se anvisningar på baksidan

Vårdgivare
Den organisation hos vilken uppgifterna finns:
Vårdgivare (Region Skåne eller namn på privat vårdgivare i Skåne)

Uppgifter om patienten
Personnummer

Telefon dagtid

I
Namn

Förseglingens omfattning
Vårdenhet = klinik, vårdcentral

□ Försegla alla vårdenheter inom vårdgivaren (Hela kontot)
□ Försegla nedan angivna vårdenheter inom vårdgivaren. Vänligen ange vårdenhet i rutorna nedan
Exempel:

Ortopedkliniken, Helsingborgs lasarett

Önskar du få svar via rekommenderat brev när förseglingen är utförd?
Ja, skicka en bekräftelse till min folkbokföringsadress som rekommenderat brev.
Nej, jag vill inte ha någon bekräftelse hemskickad.

Denna blankett skickas till:
Region Skåne
Regionarkivet
Journal- och arkivservice
Box 24046
224 21 Lund
Det går även bra att ringa Journal- och arkivservice på 0771-866 600
Öppettider: Helgfria vardagar 08.00-16.00
2018-10-09
Blankettversion 

Anvisningar
Ansökan om försegling sker på denna blankett. Några förtydliganden:


Vårdgivare – här anges hos vilken vårdgivare som patienten har uppgifter som ska
förseglas. Med vårdgivare avses Region Skåne eller annan offentlig vårdgivare eller
annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso‐ och
sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare).



Uppgifter om patienten – patientens personnummer och namn.
Förseglingens omfattning



Försegla alla vårdenheter inom vårdgivaren (Hela kontot) – här begär patienten att
hela hens konto förseglas. Patienten får då texten ”Konto är ej tillgängligt” när man
försöker starta Journalen. Man kan själv försegla sitt konto genom att logga in på 1177.se
och starta Journalen. Välj då: Alternativ ‐> Försegla konto ‐> Försegla konto.



Försegla nedan angivna vårdenheter inom vårdgivaren. Vänligen ange vårdenheter
i rutorna nedan – här begär patienten att försegla sina befintliga uppgifter vid angiven
vårdenhet inom vårdgivaren. Uppgifterna från angivna vårdenheter blir därmed inte
längre synliga på Journalen. Ibland kan Journal‐ och arkivservice behöva försegla mer än
den angivna vårdenheten då den organisatorisk tillhör ett verksamhetsområde som
omfattar en eller flera andra vårdenheter.



Önskar du få svar via rekommenderat brev när förseglingen är utförd? – Här anger
patienten om Journal‐ och arkivservice ska skicka en bekräftelse när förseglingen är
utförd.

För mer information kring försegling av Journalen vänligen kontakta Journal‐ och
arkivservice. Kontaktuppgifter finns på framsidan.
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