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Information som visas i 1177 Vårdguidens e-tjänst
Journalen från Region Kronoberg
Inledning

Journalinformation finns tillgänglig i regionens journalsystem. Från och med den
26 januari 2016 publiceras viss information för invånare via e-tjänsten Journalen.
Syftet är att öka patientens delaktighet och möjlighet till medansvar. Detta ska i
sin tur bidra till ökad vårdkvalitet och patienttillfredsställelse. Utgångspunkten är
att det mesta så småningom ska finnas tillgängligt. Olika informationsmängder
kommer läggas till successivt när journalsystem och 1177 Vårdguidens e-tjänster
har tekniskt stöd för direktåtkomst.
Beslut togs av Regionstyrelsen 2017-03-21 om att följa Ineras nationella ramverk
med vissa undantag. Se mer om Journalen och Ineras nationella ramverk här.
2021-10-09 togs beslut i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp att visa osignerad
information utan fördröjning.

Ramverk i de delar de gäller för Region Kronoberg
Principerna nedan avser regionfinansierad hälso- och sjukvård samt tandvård.
Principer för information som görs tillgänglig
Personer som har fyllt 16 år har tillgång till Journalen enligt nedan.







all digital journalinformation i regionfinansierad hälso- och sjukvård samt
tandvård som får lämnas ut till invånaren ska göras tillgänglig genom
direktåtkomst. Med undantag för information från rättspsykiatriska
regionkliniken, Ekeliden social vård och behandling samt Barnahus
informationen görs tillgänglig så fort den registreras i journalsystemet
invånaren väljer själv i samband med varje inloggning om hen vill se information
nyare än 14 dagar
vårdnadshavare har tillgång till barns uppgifter till dess 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

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.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Det gäller:






uppgifter om uppgiftslämnare (tredje person) i en journalanteckning
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. 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
uppgifter som kan vara till men för en person som befinner sig i våldsutsatthet
uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av polis eller
åklagare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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