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Mentometer

Fråga 1

”Målbild 2020” känner ni till den?

1 = Ingen aning ………… 8 = Jajemen



Målbild 2020

”Vid utgången av år 2020 har alla invånare 

tillgång till all information om sig själv 

som dokumenteras i landstingsfinansierad 

hälso- och sjukvård och tandvård, 

och vårdnadshavare har tillgång till 

barns information till det att barnet fyller 13 år.”



De gemensamma principerna är: 

• All digital journalinformation i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och 

tandvård, som får lämnas ut till invånaren, ska göras tillgänglig genom 

direktåtkomst 

• Informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd i patientjournalen 

• Invånaren ska själv kunna välja vilken information hen vill se, och om 

närstående ska bjudas in att ta del av uppgifter och i vilken grad 

• Vårdnadshavare ska ha tillgång till barns uppgifter till det att barnet fyller 13 

år 

• Beroende på barnets situation ska det i enskilda fall gå att förlänga eller 

förkorta vårdnadshavares tillgång till barnets information, samt tidigarelägga 

barnets egen tillgång till sin information 



Vad är all information? 

• Även om regioner tillgängliggör en informationsmängd 

innebär inte det att all information visas. 

Regioner kan ha anslutit vissa men inte alla källsystem. 

Regioner kan visa olika mycket historisk information. 

Regioner kan dölja delar av informationen. 

Regioner kan även välja om informationen ska bli tillgänglig för 

invånarna direkt eller först efter 14 dagar. 



Anslutningsläget april 2019



Mentometer

Fråga 2

Vet ni vad som gäller där ni arbetar?

1 = Ingen aning ………… 8 = Jajemen



Journalinformation barn- och ungdom

• Alla regioner förutom Västra 

Götaland visar journalinformation 

från hälso- och sjukvård

MEN alla visar inte från BVC 

och/eller specialistmottagningar 

för barn

• Tre regioner visar tandvård



Journalinformation ifrån 

ungdomsmottagningar

Citat från en ungdom: 

”Märkligt att jag inte kan få se 

min egen journalinformation. 

Det är den enda mottagning 

jag har kontakt med i 

dagsläget.”



Barn- och ungdomspsykiatri -

öppenvård



Barn- och ungdomspsykiatri -

slutenvård



Martin Price

Region Uppsalas barnrättsombud

www.boiu.se/region        www.regionuppsala.se/BR
martin.price@boiu.se 018-694499 
facebook & twitter:        “uppsalabarn”

regionuppsala

.se/BR

mailto:martin.price@boiu.se


Journal via Nätet
- vad är det?

• Allmän handling men inte 

offentlig pga sekretess.

• Privat vård ska ha samma principer.

• Patientdatalagen gäller.

• Direktåtkomst möjlig i 

Patientdatalag.

• Journal med direktåtkomst 

= utdelad.

regionuppsala

.se/BR



Mentometer

Fråga 3

Kan en 14-åring läsa sin journal via nätet?

1 = Ingen aning ………… 8 = Jajemen



Direktåtkomst

- vem får läsa?

• Nationellt ramverk Inera / SKL

• 16 år = automatisk direktåtkomst

• Ombud för någon 16+ ej tillåtet.

• 0-12 år = vårdnadshavare åtkomst

• 13-15 år = bara vården åtkomst

Undantag för att gynna delaktighet:

1. Barn och vårdnadshavare kan 

ansöka om direktåtkomst 13-15 år.

2. Barnet ska samtycka om 

vårdnadshavare får åtkomst 13-15 år.regionuppsala

.se/BR



Generella undantag

för att gynna skydd

I Uppsala

1. BUP och Rättspsykiatri

2. Klinisk genetik

3. Kvinnofridsenheten och Barnskyddsteamet

4. Ungdomsmottagningar

5. Samt sökorden: 

tidiga hypoteser, farlighet, känsliga uppgifter, 

våldsutsatthet i nära relationer (aktuell och tidigare), 

samt barn som bevittnat våld.

regionuppsala

.se/BR



Särskilda undantag

för att gynna skydd

Patienten kan 

• Försegla hela / delar av journal

• Spärra åtkomst för andra vårdgivare 

regionuppsala

.se/BR

Vården kan (ibland ska)

• Blockera vårdnadshavare 

(vid betydande men)

• Låsa inloggningen för 

vårdnadshavarens alla tjänster
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Mentometer

Fråga 4

Hur använder du journal via nätet för att öka 

patientens delaktighet?

1 = Inte alls . 4 = tonåringar . 8 = med alla


