
BLOCKERING VÅRDNADSHAVARE 1177  

Denna journalanteckning är undantagen från att visas i Journal via nätet 

 

Sökord/term Förklaring Val (välj en) Kommentar 

    

Blockering utförd Blockering innebär 
att direktåtkomst till 
1177 Vårdguidens e-
tjänst Journal via 
nätet inte är möjlig 
för vårdnadshavaren 
under en begränsad 
tidsperiod. 

Hela kontot Med Hela Kontot avses blockering av vårdnadshavares möjlighet att läsa 
minderårigs information i 1177 Vårdguidens e-tjänst Journal via nätet. 
 
Vårdnadshavaren kan inte läsa minderårigs journal men kan utföra andra 
tjänster på 1177 Vårdguidens e-tjänster för den minderårige. 

    

Förlängd blockering  Förlängd blockering 
innebär att 
direktåtkomst till 
1177 Vårdguidens e-
tjänst Journal via 
nätet inte är möjlig 
för vårdnadshavaren. 

Hela kontot Med Hela Kontot avses blockering av vårdnadshavares möjlighet att läsa 
minderårigs information i 1177 Vårdguidens e-tjänst Journal via nätet. 
 
Vårdnadshavaren kan inte läsa minderårigs journal men kan utföra andra 
tjänster på 1177 Vårdguidens e-tjänster för den minderårige. 
 
Grunden för beslutet dokumenteras på termen Grund för beslut. 

    

Återställande 
blockering 

Återställande 
blockering innebär 
att direktåtkomst till 
e-tjänsten Journalen 
på 1177.se blir möjlig 
för vårdnadshavare 
tidigare än satt till 
och med datum. 

Ja Om hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att vårdnadshavaren kan få tillgång 
till e-tjänsten Journalen tidigare än det satta datumet dokumenteras detta här. 
 
Grunden för beslutet dokumenteras på termen Grund för beslut.  
 
 

    



Tidsperiod * Med tidsperiod avses 
den tid som 
blockering ska gälla. 

Från och med 
*datumfält* 

För att kunna utföra en blockering krävs det ett datum från och med som 
blockeringen avser.  

    

Grund för beslut * Med Grund för beslut 
avses beskrivning av 
varför blockering 
eller återställande av 
direktåtkomst sker. 

 Hälso- och sjukvårdspersonal behöver dokumentera en grund för sitt beslut att 
blockera vårdnadshavarens direktåtkomst för minderårigs information till hela 
kontot på 1177.  
Här ska du ange vilken/vilka vårdnadshavare som detta gäller för.  

    

Ansvarig för beslut 
* 

Med Ansvarig för 
beslut avses den 
personal som 
ansvarar för beslutet 
att blockera eller 
återställa blockering. 

 Hälso- och sjukvårdspersonal behöver dokumentera vem som är ansvarig för 
beslutet att blockera eller återställa blockering av direktåtkomst till minderårigs 
journalinformation.  

 

Fotnot * 
Markerade med * innebär att dessa fält obligatoriska att fylla i. 
 


