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Tilldelning direktåtkomst 13 – 15 år för ungdom (minderårig) och/eller vårdnadshavare 

Denna journalanteckning visas i e-tjänsten Journalen 

 

Sökord/term Förklaring Val (välj en/flera) Kommentar 
Tilldelning av åtkomst 
 

Avser vem som ska 
tilldelas 
direktåtkomst 

Minderårig 
Vårdnadshavare 

 

    
Mognadsbedömning 
och samtal  

Hälso- och 
sjukvårdspersonal 
gör en 
mognadsbedömning 
med 
barnet/ungdomen 
för att kunna tilldela 
direktåtkomst. 

Fritext Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som tar beslut om tilldelning ska ske.  

    
Samråd med 
vårdnadshavare  

Hälso- och 
sjukvårdspersonal 
har samtal med 

Fritext Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som tar beslut om tilldelning ska ske 
efter samråd med vårdnadshavare. 
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vårdnadshavare 
innan tilldelning. 

    
Vårdnadshavare som 
tilldelas 

 Fritext  

    
Grund för beslut Med Grund för beslut 

avses beskrivning av 
tilldelning av journal 
för ungdom och/eller 
vårdnadshavare 

Fritext Hälso- och sjukvårdspersonal behöver dokumentera en grund för sitt beslut 
att tilldela ungdoms och/eller vårdnadshavares direktåtkomst för minderårigs 
till vald enhet i e-tjänsten Journalen. 
Tilldelning sker per enhet. 

    
Tilldelning från och 
med 

Med tidsperiod avses 
den tid som 
tilldelning ska gälla. 

Från och med 
*datumfält* 

För att kunna utföra en tilldelning krävs det ett datum från och med som 
tilldelningen avser.  

    
Förnyat beslut Med Förnyat beslut 

avses beskrivning av 
varför tilldelning eller 
återställande av 
direktåtkomst sker. 

Fritext Hälso- och sjukvårdspersonal behöver dokumentera en grund för sitt beslut 
att tilldela ungdom och/eller vårdnadshavarens direktåtkomst för minderårigs 
tillgång till vald enhet i e-tjänsten Journalen..  
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Fotnot * 
Markerade med * innebär att dessa fält obligatoriska att fylla i. 
 

 

    
Återtagande från och 
med 

Återtagande innebär 
att direktåtkomst till 
e-tjänsten Journalen 
på 1177.se inte 
längre blir tillgänglig. 

Från och med 
*datumfält* 

Om hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att ungdom och/eller 
vårdnadshavaren inte längre ska få tillgång till e-tjänsten Journalen tidigare än 
det satta datumet dokumenteras detta här. 
 
Grunden för beslutet dokumenteras på termen Grund för beslut.  
 
 

    
Ansvarig för beslut Med Ansvarig för 

beslut avses den 
personal som 
ansvarar för beslutet 
att tilldela eller 
återta direktåtkomst. 

Fritext Hälso- och sjukvårdspersonal behöver dokumentera vem som är ansvarig för 
beslutet att tilldela eller återta tilldelning av direktåtkomst till minderårigs 
journalinformation.  
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