Sammanhållen journalföring
I Sverige pågår just nu ett stort arbete med att skapa ett system för sammanhållen journalföring.
För att vi som vårdgivare ska ha möjlighet att ta del av informationen som finns i den sammanhållna
journalen behöver vi få ditt samtycke. Ditt samtycke samlar vi in antingen genom att vi frågar dig
när du är på plats hos oss, eller genom att en annan vårdgivare frågat dig innan du kommer till oss.
Du har givetvis rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Om du väljer att stå utanför
sammanhållen journalföring är det viktigt att du som patient själv förmedlar sådan information som
är relevant för oss att känna till, för att vi ska kunna erbjuda dig en god och säker vård.

Delning av journaler
För att du som patient ska erbjudas bästa möjliga vård är det viktigt att vi har tillgång till all
information vi behöver. Ju mer information vi har, desto bättre förutsättningar har vi för att erbjuda
god vård. Vårt främsta hjälpmedel är journalen, där samlas all din vårdhistoria. Vård som du fått hos
en vårdgivare, syns inte hos en annan per automatik. Tanken med sammanhållen journalföring är
att effektivisera detta. I Patientdatalagen ges nu möjlighet för vårdgivare att läsa och dela uppgifter
ur journaler. Då kan du som patient känna dig trygg i att den vårdgivare du möter har haft möjlighet
att ta del av alla tidigare uppgifter som är relevanta för din vård. Det är detta som kallas för
sammanhållen journalföring och syftet är att vi på ett enkelt sätt ska kunna se hela din vårdhistoria.
Så att du snabbt kan få god och säker vård.

På dina villkor
Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken vård du fått tidigare, till exempel
är om du är överkänslig mot något, eller äter en medicin som inte bör kombineras med andra
mediciner. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av
uppgifterna i dina journaler. Vårdpersonalen måste först fråga dig och få ditt samtycke för att ta del
av den sammanhållna journalföringen. Du har rätt att i din journal spärra uppgifter som du inte vill
ska vara tillgängliga för andra vårdgivare. Du kan begära att en spärr tas bort när som helst.

Vem händer om jag
spärrar uppgifter?

Är sammanhållen journalföring
en sammanslagning av
journaler?

Det framgår i journalen att spärrade
uppgifter finns. Du avgör själv om du vill
delge vårdpersonalen de spärrade
journaluppgifterna. Endast den
vårdgivare som införde spärren kan
häva den.

Nej. Sammanhållen journalföring
innebär att vårdgivare får tillgång
till varandras uppgifter om du som
patient lämnat samtycke. Det är
alltså ingen sammanslagning av
journaler.

Hur skyddas min identitet?

Vad händer i nödsituationer?

All vårdpersonal måste identifiera sig i
systemet. De måste också ha en
pågående patientrelation med dig, samt
ditt samtycke innan journalen kan
öppnas. I efterhand går det att
kontrollera via loggar vem som har läst.
Du har rätt att få ta del av dessa loggar.

Då kan vårdpersonalen i stället för
samtycke begära nödöppning och
ta del av journaluppgifter. De kan
då inte
ta del av spärrade uppgifter hos
annan vårdgivare. Nödöppningar
följs upp regelbundet av
vårdgivaren.

Kan jag spärra mitt barns
uppgifter?

Jag vill inte vara med sammanhållen
journalföring, vad gör jag då?

Hur är det med
IT-säkerheten?

Nej, du kan inte spärra
uppgifter om dina barn. I takt
med barnets stigande ålder och
mognad får barnet själv spärra
uppgifter.

Du har rätt att spärra dina uppgifter. Det
innebär att andra vårdgivare inte kan ta
del av dina journaluppgifter genom
sammanhållen journalföring.

Finns uppgifter om mina
läkemedel registrerade?

Kan min journal nås via nätet?

Kan någon annan ge samtycke
i stället för mig?

Nej, alla journaluppgifter lagras i
vårdgivarnas egna lokala journalsystem.
Den är inte åtkomlig via internet.

Nej, bara du som patient kan ge
ditt samtycke

Vanliga frågor
om
sammanhållen
journalföring

Vem kan se uppgifterna?
Vårdpersonal som identifierat sig
och som har behov av
journaluppgifter kan
ta del av den sammanhållna
journalen. Det måste finnas en
patientrelation med dig och du
måste ge ditt samtycke.

Ja, läkemedelsinformation
ingår i sammanhållen
journalföring.

I Patientdatalagen finns särskilda
bestämmelser om tilldelning av
behörigheter och åtkomstkontroll.
Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY) är tillsynsmyndighet.

