Direktåtkomst till Journalen via nätet

Ange vad begäran avser:
☐

Direktåtkomst för barn/ungdom under 16 år.
Förutsätter att barn/ungdom har e-legitimation. (1)

☐

☐

Vårdnadshavares direktåtkomst till Journalen via
nätet för barn/ungdom mellan 13 – 15 år (2).

☐

☐

För utförligare information, se längst ner på denna sida.

Häva utökad direktåtkomst för barn/ungdom under
16 år (4).
Häva vårdnadshavarens direktåtkomst för
barn/ungdom mellan 13 – 15 år (5).

Vårdnadshavares direktåtkomst till Journalen via
nätet för barn/ungdom mellan 13 – 15 år i särskilda fall
(3).

Uppgifter: Barnet/ungdomen
Barnets/ungdomens personnummer

Barnets/ungdomens för- och efternamn

Barnets/ungdomens kontaktuppgifter (e-post eller telefon)

Uppgifter: Vårdnadshavare
Fyll i uppgifter om den vårdnadshavare som ska ha direktåtkomst. En eller båda vårdnadshavarna kan anges.
Vårdnadshavares 1 personnummer

Vårdnadshavares för- och efternamn

Datum

Underskrift

Vårdnadshavares 2 personnummer

Vårdnadshavares för- och efternamn

Datum

Underskrift

Ange e-post för bekräftelse på genomförd komplettering:

1. Från 16 års ålder har personer direktåtkomst till sin egen
Journal via nätet. I undantagsfall kan verksamhetschef bevilja
tidigareläggning av direktåtkomst, vilket då gäller för de enheter
som anges och som verksamhetschefen ansvarar för.
Direktåtkomst förutsätter att barn/ungdom har e-legitimation.

nyttan med åtkomsten överstiger barnet/ungdomens behov av
integritet, finns möjligheten att förlänga direktåtkomst till hela
journalen. Behandlande profession ska i sådana fall intyga
barnets/ungdomens oförmåga. Därefter fattas ett centralt
beslut.

2. I vissa fall, när vårdnadshavares medverkan är nödvändig och
där nyttan med åtkomsten överstiger barnets/ungdomens behov
av integritet, finns möjlighet att förlänga direktåtkomsten.
Verksamhetschef godkänner vårdnadshavares direktåtkomst,
vilket då gäller för den eller de enheter som anges och som
verksamhetschefen ansvarar för.

4. I vissa fall kan utökad direktåtkomst till barn/ungdoms Journal
via nätet behöva hävas. Det betyder att barnet/ungdomen inte
längre har direktåtkomst till Journal via nätet.

3. I vissa fall, när barnet/ungdomen saknar förmåga att själv
samtycka, där vårdnadshavares medverkan är nödvändig och där

5. I vissa fall kan direktåtkomst för vårdnadshavare till
barn/ungdoms Journal via nätet behöva hävas. Det betyder att
vårdnadshavare inte längre har direktåtkomst till Journal via
nätet.

Direktåtkomst till Journalen via nätet

Behandlande profession:
☐

Jag godkänner den begärda direktåtkomsten efter mognadsbedömning i samråd med barnet/ungdomen.

☐

Jag godkänner den begärda direktåtkomsten och intygar barnets/ungdomens oförmåga att själv samtycka och
att nyttan överstiger barnets/ungdomens/ behov av integritet.

☐

Jag begär att den tilldelade direktåtkomsten hävs.

Kontaktperson i vården (namn)

Telefon

Profession

Enhet

Ange e-post för bekräftelse på genomförd tilldelning av direktåtkomst:

Följande enheter ska omfattas av direktåtkomst:
(Anges inte vid begäran om direktåtkomst i särskilda fall)

Enhetens namn

Enhetens HSA-ID

Uppgifter verksamhetschef:
Härmed intygar jag att ovanstående bedömning godkänns och kan utföras.

☐

Min bedömning är giltig i ett år

☐

Min bedömning är giltig tills barnet/ungdomen fyller 16 år

Datum

Underskrift

Verksamhetsområde

Namnförtydligande

Skicka in:
Skicka in blanketten ifylld och undertecknad till:
Invånartjänster för e-hälsa
Digitaliseringsavdelningen
Region Uppsala Box 602
751 25 UPPSALA

