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Blankettnummer-Utgåva 

44963-2 
 
 

 

 Alternativ 1: Ta bort vårdnadshavares tillgång till journalinformation (Barn 0–12 år) 

 Alternativ 2: Återge vårdnadshavare tillgång till barnets journalinformation (Barn 0–12 år) 

 Alternativ 3: Ge vårdnadshavare tillgång till barnets journalinformation (Barn 13–15 år) 

 

Barnets namn Barnets personnummer 

            

 

  (Alternativ 3) Barn 13–15 år: Samtycke är inhämtat från barnet. Barnet är informerat om att 

journalinformationen från samtliga yrkeskategorier på enheten visas. (Samtycke är inte obligatoriskt, se 

instruktion i Ledningssystemet.) 

 

Uppgifter om vårdnadshavare fylls i endast vid Alternativ 2 och 3 

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

            

Personnummer vårdnadshavare 1 Personnummer vårdnadshavare 2 

            

Namnteckning vårdnadshavare 1 Namnteckning vårdnadshavare 2  

            

 

 

Klinik* (Gäller endast vid Alternativ 3) Klinikens HSA-ID 

            

Tillgången ska vara tillgänglig till och med (max ett år): 

      

Verksamhetschef Namnteckning verksamhetschef 

            

Ort och datum 

      

*För barn 13–15 år avser klinik där vårdnadshavaren ska ges eller ta bort tillgång till barnets journalinformation. För barn 0–12 år gäller 

detta samtliga vårdenheter. 

 

Blanketten skickas sedan omgående av verksamhetschef till Centrum för digitalisering, Invånartjänster, Regionhuset Ingång 4, 

Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås. 

 

 

 

 

 

 

Fylls i av 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Ort och datum 

      

Underskrift/namnförtydligande, Systemförvaltare 1177 Vårdguidens e-tjänster 

      

Utförd åtgärd 
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Din patientjournal 
När du söker och får vård förs en patientjournal som innehåller dokumenterade uppgifter om din vård. Patientjournalens 
användning regleras av patientdatalagen. 
 
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skriver ner sina bedömningar och åtgärder som rör din vård i journalen. Inne-
hållet i patientjournalen skyddas av sekretess. Förutom du själv är det endast den personal som deltar i din vård som har 
rätt att läsa journalen. 
 
Du kan läsa mer om patientdatalagen och patientjournalen på 1177.se 
 

Läs din journal 
Du som är över 16 år, kan läsa din egen journalinformation genom att logga in på 1177.se och välja e-tjänsten Journalen. I 
Journalen kan du läsa journalanteckningar som är skrivna i Västmanland från och med 1 april 2015. Det kan även finnas 
journalanteckningar om dig från vårdgivare i andra landsting och regioner. 
Vad som visas och inte visas i Journalen beror på var vården ägt rum. Det innebär att den information du ser kan skilja sig 
mellan olika vårdgivare. 
 
Uppgifterna som visas genom Journalen är en krypterad ögonblicksbild som inte sparas och som är skyddad från obe-
höriga. Journalen kan bara nås genom säker inloggning med Mobilt Bank-ID, Bank-ID eller annan e-legitimation. 
 
Du kan även beställa utskrift av journalkopior där du sökt vård. 
 
Du kan läsa mer om Journalen på 1177.se 
 

Vårdnadshavare 
Är du vårdnadshavare kan du se ditt barns journalanteckningar tills barnet fyller 13 år. Barn upp till 16 år kan inte se sin 
egen journalinformation via nätet. Som vårdnadshavare kan du begära förlängd åtkomst till Journalen för barn över 13 år, 
till exempel vid kronisk sjukdom och funktionsnedsättning. 
 
I undantagsfall kan åtkomst till journalanteckningar för barn spärras, om det kan vara till skada för barnet att vårdnads-
havare kan se dem i Journalen. 
 
Verksamhetschefen för den verksamhet där sekretess begärs fyller i en blankett. 
Verksamhetschefen kan även begära att sekretess inte längre krävs och ansöker då om att bryta denna via blankett. 
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