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Nätverksdag Barnskyddsteam Sverige

• 09:00 – 09:30 Presentation av alla barnskyddsteam 3 (-5) minuter

• 09:30 fika

• 10:00-10:20 Presentation Journal via nätet 

• 10:30 – 11:15 Diskussion i grupper

• 11:15 – 11:45 Presentation av gruppsdiskussion

• 11:45 – 12:00 Sammanfattning

• 12:00 avslutande gemensam lunch



Presentation närvarande BST 
3 minuter per region



Journal via nätet

och 

dokumentation



Journal via nätet i olika förordningar, lag och vision

• Vision e-hälsa 2025 

• ”Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med 
hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, 
tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.”

• Patientlagen 2015 – mer delaktighet patienter 

• Patientdatalagen 2008 – ”En vårdgivare har möjlighet, men ingen skyldighet, att genom direktåtkomst låta 
patienten få tillgång till uppgifter om den enskilde själv…” 



• Förarbete

- Uppsala 2012

- Övertag, utveckling och förvaltning av Inera AB

- 2016 alla regioner anslutna till tjänsten Journalen



Inera AB / SKL

• Forskning som underlag för acceptans inom vården baserat på vuxna

• Barn kunniga ej med i utvecklingsarbete

• Risk och konsekvensanalys för vuxna, ej för barn. 



Barnsjournal via nätet i Västra Götalands Region

• Sent 2016 kontakt med Projektgrupp Journal via nätet för införandet i VGR 

• Ingen hade specifikt tänkt kring barn annat än fördelarna. 

• Inget ställningstagande om utsatta barn och barn som far illa

• Diskussioner om vilka farhågor som kan finnas och som sedan lyfts nationellt 

tillsammans med nuvarande BST Skåne. 

• Två möte med Inera/SKL 2016/2017

• Ledde till barnkonsekvensanalys av Uppsala (Barnskyddsjournal!)

• Nationella rekommendationer



Nationella rekommendationer IneraAB/SKL slutet 2017
• Bedömningar och åtgärder inför införande journal via nätet för barn- och 

ungdomar:

- Risk och konsekvensanalys

- Barnkonsekvensanalys

- Tjänst inom regionen för blockering/försegling

- Varje verksamhet egna rutiner för operativ beslutsfattande

- Autonomi med stigande ålder (art. 5 och 12 Barnkonventionen), stängt från 13 års ålder

- Möjlighet till förlängd åtkomst efter 13 års ålder

- System för avvikelse hantering

• Publicerat oktober 2017 version 1.0 (inga uppdateringar)



Prövning av barnets  bästa – VGR 2018-2019

• Barnombudsmannens förslag till Prövning av barnets bästa (19 sept. 2018)

• Barnkonsekvensanalys ingår



Västra Götalands Region

• Rutiner för försegling/blockering

• Chefer har fått information inför införande 1 oktober 2019

• Utbildning av personal om chefer har tagit det ansvaret

• 30 september 2019: ej kända rutiner kring Skyddad-ID.

• Införande 1 november 2019



PM juridiska enheten koncernkontoret VGR



Menprövning

BARNSKYDDSTEAM REGION VÄSTRA GÖTALAND



Menprövning
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Menprövning





BARNSKYDDSTEAM REGION VÄSTRA GÖTALAND

Melior-mall 1177 försegling skyddad-id



Undantag för direktåtkomst eller blockering/försegling?



Brådskande behov av blockering/försegling

• Hälso-och sjukvårdspersonal ringer till VGR-IT tfn 010-47 37 100 

knappval 5 och begär försegling av barnets journal via nätet. 

• Brådskande behov av försegling utförs 24/7/365.

• Under samtalet med VGR-IT uppges följande

- hälso-och sjukvårdspersonal identifierar sig med namn, VGR-ID och 

sin e-postadress, telefonnummer samt namn på ansvarig 

verksamhetschef

- barnets och vårdnadshavares namn och personnummer

- från och med datum för när åtgärden gäller 

• Efter telefonsamtalet skall avsedd blankett användas, som skickas 

undertecknad för verkställighet till adress angiven på blanketten.

BARNSKYDDSTEAM REGION VÄSTRA GÖTALAND



BARNSKYDDSTEAM REGION VÄSTRA GÖTALAND



Mål diskussioner

-Kartläggning erfarenheter

-Krävs ändringar?

-Barnafrid? Barnombudsmannen?



Gruppdiskussion (10:30 – 11:15)

• Diskutera 

- rutiner, 

- avvikelser, 

- risker och konsekvenser 

- händelser där barn har farit illa pga:

Grupper

1. Skyddade personuppgifter

2. Dokumentation barn som har farit illa (diagnoskoder och åtgärdskoder)

3. Journal via nätet och undantagna enheter (Barnskyddsteam journal?)

4. Mina vårdkontakter/1177



Presentation grupper (11:15 – 11:45)

5 minuter per grupp



Sammanfattning

• Skicka alla nedskrivna diskussionspunkter till:

godfried.van.agthoven@vgregion.se


