Sammanhållen journalföring
– gör din vård säkrare

Sammanhållen journalföring gör att vårdpersonalen
får en heltäckande bild av din vårdhistorik och ger
dig säkrare vård.

I journalen finns viktiga uppgifter
Varje gång du får vård gör vårdgivaren journalanteckningar.
I journalen finns bland annat information om provresultat,
behandlingar och mediciner. Uppgifter som är viktiga för din
framtida vård.

Sammanhållen journalföring
Journalinformation om dig hos en vårdgivare* syns inte
automatiskt hos en annan. Sammanhållen journalföring
innebär att vårdgivare kan ta del av journaluppgifter som
finns hos andra vårdgivare. På så sätt
är det möjligt för vårdpersonal att få en
mer heltäckande bild av din vårdhistorik.
Du slipper att själv berätta det som är
av betydelse, exempelvis prover du
tagit och mediciner du äter. Information
som kan vara av stor vikt när du får
vård hos en ny vårdgivare.

Vad krävs för att få tillgång
till journaluppgifter?
För att få ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen
journalföring måste vårdgivaren ha ditt samtycke. Det är
bara personal som är delaktig i din vård och behandling som
får ta del av dina journaluppgifter hos andra vårdgivare
genom sammanhållen journalföring.

Om du inte vill att dina uppgifter ska kunna delas
Du kan spärra din journal hos en vårdgivare för andra
vårdgivare. Du spärrar genom att kontakta vårdgivaren
som du har besökt. Då får du själv förmedla nödvändiga
uppgifter om din vårdhistorik. Du har inte rätt att spärra
dina barns journaler. Barn under 18 år kan i vissa fall själva
spärra sina journaler.

I nödsituationer kan uppgifter göras tillgängliga
I en nödsituation, då du är medvetslös eller alltför medtagen
för att ge ditt samtycke, finns det möjlighet för vårdpersonalen
att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke.
Detta kallas för nödöppning. För att få tillgång till journal
uppgifter som du spärrat hos en annan vårdgivare måste
vårdpersonalen kontakta den vårdgivaren och be dem
tillfälligt häva spärren för att en nödöppning ska bli möjlig.

De som läser registreras
När vårdpersonal tar del av dina journaluppgifter via
sammanhållen journalföring registreras det i en logg.
Du har rätt att få veta om och när någon har läst din journal
hos en vårdgivare. Vänd dig till den vårdgivaren för att få
informationen.

Har du frågor, vänd dig till din vårdpersonal.
Läs mer på 1177.se/din-journal

* Exakt hur stor en vårdgivare är kan variera. Ibland tillhör flera
vårdcentraler, kliniker och sjukhus en och samma vårdgivare. De kan
då dela journaluppgifter med varandra utan att tillämpa sammanhållen
journalföring. Fråga gärna vad som gäller hos de vårdgivare du besöker.
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