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Behov av barnrättsperspektiv vid nationellt projekt med ’’journal på nätet’’ 

I Sverige pågår ett nationellt projekt med att införa ”journal på nätet”, ansvariga för projektet är Inera 

AB i samarbete med SKL. Införandet gäller e-journaler för alla åldrar inklusive barn. Arbetet sker 

utifrån en målbild som Ineras styrelse har fastställt och som innebär att ’’vid utgången av år 2020 ska 

alla medborgare över 16 år kunna få tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i 

landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård’’. Vårdnadshavare skall få tillgång till 

information om barn fram tills att barnet fyller 13 år med möjlighet till förlängning tom 15 års ålder. 

Riktlinjer från Inera AB är inte bindande, men föreslås ligga till grund för landstingens/regionernas 

egna riktlinjer. En förändring i det nu liggande förslaget är att en tidigare möjligheter till prövning av 

om det kan vara till men för barnet att en vårdnadshavare får tillgång till barnets journal, så kallad 

’’menprövning’’, har tagits bort. I förslaget saknas också rekommendationer kring hur man ska kunna 

’’försegla’’ barns e-journal för att vid behov förhindra en brottsmisstänkt vårdnadshavares tillgång 

till informationen. Inera AB och SKL kallade 2016-10-14 till ett möte i Stockholm. Minnesanteckning 

från mötet bifogas (bil. 1). Vid mötet framkom att det idag finns stora regionala skillnader avseende 

praxis och riktlinjer för åtkomst av barns journaler på nätet. 

 

Representanter från svenska barnläkarföreningen som deltog i mötet har påtalat bristen på 

barnrättsperspektiv i det nuvarande arbetet med att införa ”journal på nätet”, ex ungdomars 

möjlighet att få tillgång till sin egen journal mellan 13 och17 års ålder. Man hävdar också att det 

nuvarande förslaget kan innebära en risk för brottsutsatta barn. En riskanalys vid Skånes 

universitetssjukvård 2016 visade tex att hotbilden mot barn och vårdpersonal kan öka om en 

brottsmisstänkt vårdnadshavare får tillgång till information i e-journal (bil. 2).  

 

Inera AB och SKL har kallat till ett uppföljande möte i Stockholm angående e-journaler 23 januari 

2017, dit bland annat barnombudsmannen är kallad. Inför detta möte vill svenska 

barnläkarföreningens delförening för ”Barn som far illa” och dess ’’utskott för etik och barns 

rättigheter’’ gemensamt framföra krav på att ett kommande slutförslag om en nationell ’’journal på 

nätet’’ föregås av en barnkonsekvensanalys och att man i förslaget också inkluderar nationella 

riktlinjer för åtkomst till och försegling av barns journaler på nätet.  

 

BLFs delförening för Barn som far illa  BLFs utskott för etik och barns rättigheter 


