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Nedanstående målbild och gemensamma principer har fastställts av Ineras styrelse och ska i
nästa led fastställas på politisk ledningsnivå i landsting och regioner för att ligga till grund för
den fortsatta utvecklingen och implementeringen av enskilds direktåtkomst till sin egen
journalinformation.

Ramverk för enskilds direktåtkomst till sin
journalinformation
Målbild
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.

Principer för information som görs tillgänglig
Principerna avser genomgående landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård.
Med invånare avses genomgående personer från 16 år.
Med all digital journalinformation avses den information som stöds av Ineras tjänsteplattform,
även bakåt i tiden.
De gemensamma principerna är:







Inera AB

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
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Principer för information som inte görs tillgänglig
I undantagsfall kan information döljas från den enskildes direktåtkomst.
Det är inte information från någon specifik organisation, vårdenhet eller yrkesgrupp som avses
utan särskilda situationer där specifik information, med stöd av offentlighets- och
sekretesslagen, kan undantas från den enskildes direktåtkomst. Det gäller:
1. Uppgifter om uppgiftslämnare (tredje person) i en journalanteckning.
2. Uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till ändamålet med
pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut till patienten *
3. Uppgifter som kan vara till men för en person som befinner sig i våldsutsatthet.
4. Uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av polis eller åklagare.
* Denna bestämmelse ska tillämpas endast i undantagsfall och gäller endast patienter som är
under pågående vård och behandling. En patient som är färdigbehandlad kan inte nekas tillgång
till journaluppgifter om sig själv.

Bilagor
Bilaga 1 Juridiska frågeställningar
Bilaga 2 Så fungerar e-tjänsten Journalen
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