Detta kan invånaren göra själv i 1177 Vårdguidens e-tjänster
Spärra journal – invånare över 16 år (gäller information i journalsystemet)
Invånaren har sedan 2014 haft möjlighet att spärra sin journal för inre och yttre sekretess.
Invånaren gör denna begäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via regionens Telefonservice.
Här är hälso- och sjukvårdspersonal aldrig involverad i att skriva i någon speciell journalmall- eller
anteckning att så är gjort. Ni märker i Melior/AsynjaVisph eller NPÖ om det finns en spärr – då blir ni
tillfrågade om ni vill bryta denna spärr eller göra nödöppning.

Försegla journal – invånare över 16 år (gäller e-tjänsten Journalen)
När Journal via nätet infördes gavs invånaren själv möjlighet att försegla sin journal för egen läsning
via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Aldrig något som hälso- och sjukvårdspersonal ser i
Melior/AsynjaVisph. Detta kan vuxna personer över 16 år utföra själva.
Här finns blanketter se rubrik ”Rutin och blanketter för försegling och upplåsning på begäran av
patient”

Detta utförs på uppdrag av hälso- och sjukvårdspersonal
Viktigt – när det är bråttom att försegla eller blockera patient kan vårdpersonal ringa till speciell
funktion på VGR IT. Telefon 010 – 47 37 100 knappval 5. Denna funktion är tillgänglig året om, dygnet
om. Läs mer här.

Försegla journal på en viss enhet – patienter över 16 år på uppdrag av hälso- och
sjukvårdspersonal
När psykiatrin infördes i Journal via nätet infördes ny rutin – hälso- och sjukvårdspersonal kan
försegla en enhet under viss tid. Det tillämpas när bedömningen är att det kan skada patientens vård
och behandling om patienten tar del av journalinformationen via direktåtkomst vid t.ex. inneliggande
vård och behandling. Detta dokumenteras i separat journalmall. Syns inte på övrigt sätt i
Melior/AsynjaVisph, ingen speciell ”markör”.
Här finns blanketter se rubrik ”Rutin och blanketter för försegling och upplåsning på begäran av
personal”

Barns journal via nätet
Den 1 oktober 2019 införs barns journal via nätet. Detta innebär att vårdnadshavare till barn mellan
0 – 12 år kan läsa sina barns journalinformation. Läs mer här
För barn med starkt skyddsbehov (barn och/eller vårdnadshavare har skyddat id) kan hälso- och
sjukvårdspersonal försegla barnets/vårdnadshavarens konto. I detta fall innebär försegling att
vårdnadshavare inte har tillgång till varje sig journal via nätet eller e-tjänster på 1177.se. Allt blir låst.
Blanketter finns under rubrik Försegling – blanketter och rutin
Det går också att göra en blockering vilket innebär att vårdnadshavare inte får tillgång till att läsa i
journal via nätet på sitt barn men kan göra övriga e-tjänster för sitt barn på 1177.se.
Blanketter finns under rubrik Blockering – blanketter och rutin
Hälso- och sjukvårdspersonal kan också tilldela barn och vårdnadshavare tillgång till att läsa i Journal
via nätet när barnen är 13 – 15 år. Här räcker det att skriva beslutet om tilldelning i en vanlig
daganteckning, ingen separat journalmall för detta.
Blanketter finns under rubrik Direktåtkomst minderårig – blanketter och rutin samt Direktåtkomst
vårdnadshavare för minderårig – blanketter och rutin

Det finns två journalmallar i Melior/AsynjaVisph där dokumentation skrivs om försegling och
blockering för barnen. Det finns idag ingen speciell ”markör” i Melior/AsynjaVisph som anger att
försegling eller blockering är utförd men önskemålet är lämnat till objektförvaltningen.
Försegling och blockering av barns journal gäller från och med det datum som anges och tills vidare.
Det finns inget till och med datum. När bedömningen att behovet av skydd inte längre är nödvändigt
finns det en blankett för återställande av detta att skicka in. Därefter blir det synligt för
vårdnadshavare eller för patienten själv – om patienten vid det laget är över 16 år. Vårdnadshavare
kan aldrig avbryta en blockering eller försegling för sitt barn.

