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E-tjänsten Journalen
• E-tjänsten Journalen infördes i Region Västmanland 2015.
• 80 400 invånare (30% av alla invånare, 36% av alla som är över 16 år) har någon
gång loggat in och läst sin journal i Västmanland
• Syftet med e-tjänsten är att bidra till patientens egenmakt och delaktighet, samt
bidra till ökad vårdkvalitet och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården.

• Målbilden nationellt, som Region Västmanland varit med och antagit, är tydlig; år
2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som
dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Se mer
på https://www.inera.se/tjanster/journalen/

Planerade förändringar i RVs regelverk
•
•
•
•
•

Införande Psykiatrin och UM
Visning av osignerad information
Avveckling journalmall Tidiga hypoteser
Ny journalmall Tredje person
Försegling av information

Införande psykiatrin och UM
• Information från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri,
samt ungdomsmottagningar undantogs vid införandet 2015.
• Invånare planeras nu att kunna ta del av ovanstående journalinformation under
hösten 2019 (november). Rättspsykiatri fortsatt undantaget.
• Visning av information ska utgå från samma regelverk som för regionen i övrigt.
• Eventuella undantag från ovanstående ska identifieras och kommer då att gälla
för hela regionen. Detta kommer att utredas och juridik, information- och
patientsäkerhet kommer att involveras.
• Informationsinsatser för vårdverksamhet och invånare planeras.

Visning av osignerad information direkt
• Idag visas osignerade journalanteckningar med en fördröjning på 14 dagar.
• Förändringen innebär att journalinformation nu görs tillgänglig för invånaren
direkt när den är införd i patientjournalen.
• Information kommer att gå ut till vårdverksamhet och fackliga företrädare innan
sommaren.
• Förändring är planerad till den 1 okt 2019.

Avveckling journalmall Tidiga hypoteser
• Beslut finns sedan tidigare att RV inte får undanhålla information som skrivs
under sökord och journalmall Tidiga hypoteser i journalen.
• Förändringen innebär att vårdpersonal inte längre kommer att kunna
undanhålla denna typ av information för patienten.
• Förändring planeras till den 1 okt 2019.

Ny journalmall Tredje person
• Sedan årsskiftet finns en ny journalmall Tredje person som ger vården möjlighet
att undanhålla information i E- tjänsten.
• Det som antecknas i mallen är bedömt att vara skadlig information för patienten
och/eller tredje part att ta del av.

Försegling
• Idag kan en invånare endast försegla hela sin journal.

• Förändringen möjliggör nu att invånare kan begränsa förseglingen till
enskild klinik, även loggar från förseglad klinik undantas.
• Förändringen medger även försegling på enhetsnivå på begäran av
vårdpersonal. Får endast användas vid speciella undantagsfall och under
en begränsad tid.

