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Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till 
journalinformation 

Grundläggande regler 

Dessa regler ska uppfyllas hos alla sjukvårdshuvudmän som erbjuder e-tjänster för 
direktåtkomst till journalinformation. 
 

1. Den enskilde ska identifieras genom säker inloggning 
 

2. Den enskilde ska få upplysningar om vart man ska vända sig för att få hjälp att 
förstå journalinformationen, samt i vilken mån journalinformationen är 
begränsad 
 

3. Vuxna personer från 18 år ska ha direktåtkomst till sin egen journalinformation 
 

4. Vårdnadshavare ska ha direktåtkomst till sina barns journalinformation till de 
fyller 13 år 
 

5. Vuxna personer ska kunna utse andra vuxna personer till ombud och ge dem 
direktåtkomst till journalinformation 
 

6. Barn upp till 17 år ska inte ha direktåtkomst till sin egen journalinformation 
 

7. Den enskilde ska kunna försegla sin journal och ska därefter inte ha direktåtkomst 
till sin journalinformation 
 

8. Den enskilde ska ha möjlighet att kontrollera åtkomstlogg och därigenom få 
information om vilken vårdpersonal och eventuella ombud som har öppnat 
journalen 
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Valbara regler 

Tillämpningen av dessa regler beslutas av sjukvårdshuvudmannen. 

 

9. Den enskilde ska välja om journalinformation ska vara tillgänglig för 
direktåtkomst oavsett om den är signerad / vidimerad eller ej  
 
eller 
 
Journalinformation ska vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst endast om 
den är signerad / vidimerad 
 

10. Den enskilde ska välja om journalinformation ska vara tillgänglig för 
direktåtkomst omedelbart eller med 14 dagars fördröjning  
 
eller 
 
Journalinformation ska vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst med 14 
dagars fördröjning 
 

11. Journalanteckningar som kategoriserats med sökordet Tidiga hypoteser ska inte 
vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst 
 

12. Journalanteckningar som kategoriserats med sökordet Våldsutsatthet i nära 
relationer ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst 
 

13. Journalinformation från vårdenheter där sjukvårdshuvudmannen genom ett 
policybeslut bedömt att en manuell menprövning bör göras inför utlämning ska 
inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst 
 

14. Journalinformation från yrkeskategorier där sjukvårdshuvudmannen genom ett 
policybeslut bedömt att en manuell menprövning bör göras inför utlämning ska 
inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst 
 

15. Den enskilde ska ha direkttillgång till all journalinformation som är elektroniskt 
tillgänglig  
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Tillämpas inte 

 

16. Den enskilde ska kunna ange en avvikande mening som sparas i anslutning till 
journalanteckningen  
 

 

Bilaga: 
Förklaringar till Nationellt regelverk för enskilds direktåkomst till journalinformation 1.0 

 


