
 

   
 

  

 
 
 

 
 

 

  

            

 

    

  

 

    

  

  

 

    

            

    

            

 

 
  

            

 

        

 

      

    
 

 

  
      

            

  

            

  

     

 

 

   
 

      

 

      

 

      

 

E-TJÄNSTEN JOURNALEN - BRYTA 1 (1) 
FÖRSEGLING PÅ BEGÄRAN AV INVÅNARE 

Blankettnummer-Utgåva 
48992-1 

Namn Personnummer 

Jag begär att förseglingen bryts för hela min journal via e-tjänsten Journalen och är införstådd med att mina 

journaluppgifter nu blir tillgängliga via e-tjänsten Journalen. 

Jag begär att förseglingen bryts vid nedan angivna verksamheter (klinik, vårdcentral eller 

ungdomsmottagningen) som jag tidigare har begärt förseglade. Jag är införstådd med att journalinformationen 

inklusive loggar återigen blir tillgängliga via e-tjänsten Journalen. 

Namn på klinik, vårdcentral eller ungdomsmottagning Namn på klinik, vårdcentral eller ungdomsmottagning 

Namn på klinik, vårdcentral eller ungdomsmottagning Namn på klinik, vårdcentral eller ungdomsmottagning 

Underskrift 
Underskrift Ort och datum 

Önskas bekräftelse på bruten försegling? Ja Nej (Om Ja, vänligen fyll i/ange adress nedan) 

Adress 

Blanketten lämnas sedan till receptionen i Regionhuset, Ingång 4, Västmanlands sjukhus Västerås eller valfri 
vårdverksamhet i Region Västmanland. 

Fylls i av personal 
Patientens personnummer (kontroll av legitimation) Körkort Pass ID-kort 

Underskrift personal Namnförtydligande personal 

Blanketten signeras av personal där blanketten lämnas in (efter det att ID-kontroll är utfärd). 

Blanketten skickas sedan omgående av personal till Centrum för digitalisering, Invånartjänst, Regionhuset Ingång 4, 

721 89 Västerås. 

Fylls i av administratör vid 1177 Vårdguidens e-tjänster 
Ort och datum 

Underskrift/namnförtydligande, Systemförvaltare 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Utfärd åtgärd 

Blanketten skickas för diarieföring och arkivering 
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