Begäran av journalspärr eller borttag av
journalspärr i journalsystemet TakeCare
på Södersjukhuset
Om det finns delar i din patientjournal hos oss som du inte vill ska vara tillgängliga för
andra vårdgivare så kan du spärra delar av din journal

Det är av stor vikt att du förstår vilka konsekvenser spärr av
journalinformation innebär:
•
•
•

Att spärra sin journal innebär att vårdpersonal inte får en heltäckande bild av dig
som patient, vilket kan påverka resultatet av din vård och behandling.
Det finns begränsade möjligheter att häva en spärr i en akutsituation.
Du själv kan inte ta del av dina spärrade journaluppgifter i e-tjänsten Journalen

Konsekvenser/risker med spärr av journal
En spärr kan försvåra en bedömning och innebära olägenhet och direkt fara när
vårdpersonal inte har tillgång till undersökningsresultat, information som allergier,
blodgruppstillhörighet eller medicinering. Den spärrade journalen kan innehålla en
sjukhistoria, som du själv glömt bort eller inte är medveten om har betydelse för den
aktuella situationen.
En spärr av patientuppgifter innebär risk för olägenheter i kontakten mellan dig som
patient och din vårdgivare. Risk finns att personal inte har tillgång till aktuellt
telefonnummer, uppgifter om dosförpackade läkemedel, att mottagningen inte kan skicka
SMS-påminnelse för bokat besök. Du måste själv uppge uppgifter om telefonnummer,
boendeförhållanden etc vid varje enskilt besök/kontakt.

Överskrida spärr – nödsituation
Vårdpersonal kan vid en nödsituation häva en spärr inom samma vårdgivare, d v s en
spärr på ett annat verksamhetsområde på Södersjukhuset kan hävas på Södersjukhuset.
Är information spärrad hos en annan vårdgivare kan vårdpersonalen inte nå den, inte ens
om det är en akut nödsituation.

Överskrida spärr – samtycke
För att ta del av spärrad information krävs ditt samtycke. Med ditt samtycke kan
personal inom Södersjukhuset tillfälligt överskrida spärrar som finns på
Södersjukhuset.
Södersjukhuset AB
Besöksadress Sjukhusbacken 10. Postadress 118 83 Stockholm. Telefon 08-616 10 00
Styrelsens säte Stockholm. Organisationsnummer 55 65 95-7403

Du behöver göra flera val vid begäran om journalspärr, val av spärrnivå samt
vilken sorts information som ska spärras.

Val av spärrnivå
•

När du spärrar på "Vårdgivarnivå", det vill säga hela Södersjukhuset, innebär
spärren att din journal endast är tillgänglig för användare på Södersjukhuset.

•

När du spärrar på "Spärrgruppsnivå", det vill säga ett verksamhetsområde,
innebär spärren att din journal endast är tillgänglig för personalen på det
verksamhetsområdet.

Val av vilken information som ska spärras
Journaltext ingår alltid i en spärrbegäran men följande kan inkludera eller undantas:
•
•
•

Information om läkemedel
Viktig Medicinsk Information (VMI)
Patientuppgifter

Läkemedel
Att spärra delar av en gemensam läkemedelsjournal innebär stora risker. Det innebär att
vissa läkemedelsordinationer och recept inte kommer att kunna ses av behandlande läkare
vilket kan leda till att du ordineras läkemedel som tillsammans med dem du redan har,
kan ge farliga biverkningar.

Viktig Medicinsk Information (VMI)
Journalens VMI-funktion är till för att registrera viktiga förhållanden som påverkar
handläggningen av vård eller omsorg, till exempel olika medicinska tillstånd och
behandlingar eller överkänsligheter. Att spärra denna del innebär därför stora risker.
Varningar införda i journalen på spärrade verksamhetsområden/vårdgivare kommer inte
att synas på andra verksamhetsområden inom sjukhuset eller hos andra vårdgivare.

Patientuppgifter
Vill du ha sms-påminnelser, dosförpackade läkemedel, underlätta vårdpersonalens
möjlighet att kontakta dig i samband med undersökningar/behandlingar så bör du
undanta Patientuppgifter från spärr. Väljer du att inkludera Patientuppgifter i spärr
riskerar du att inte få sms-påminnelser eller att vårdpersonal inte kan kontakta dig inför
undersökningar/behandlingar.
Fyll i blanketten på kommande sidor
Södersjukhuset AB
Besöksadress Sjukhusbacken 10. Postadress 118 83 Stockholm. Telefon 08-616 10 00
Styrelsens säte Stockholm. Organisationsnummer 55 65 95-7403

Blankett för begäran eller borttag av journalspärr i journalsystemet TakeCare på Södersjukhuset
Namn: ________________________________________________

Adress: ________________________________________________

_____________________________________________________
Personnummer: ____________________________________________________________________

Vårdgivarnivå Södersjukhuset
Journaltexten spärras automatiskt och ingår alltid i en spärrbegäran.
Jag vill spärra min journal på vårdgivarnivå
Jag vill ta bort spärr i min journal på vårdgivarnivå

Spärrgruppsnivå Södersjukhuset
Journaltexten spärras automatiskt och ingår alltid i en spärrbegäran.
Jag vill spärra min journal på spärrgruppsnivå
Jag vill ta bort spärr i min journal på spärrgruppsnivå
Om du har kryssat för alternativ Ja så behöver du markera den klinik/kliniker du har haft
vårdkontakt med och som du önskar utföra spärr alternativt ta bort spärr vid här nedan.

Södersjukhuset AB
Besöksadress Sjukhusbacken 10. Postadress 118 83 Stockholm. Telefon 08-616 10 00
Styrelsens säte Stockholm. Organisationsnummer 55 65 95-7403

Markera det/de verksamhetsområden som du har haft vårdkontakt med och önskar
utföra spärr alternativt ta bort spärr vid:
Akutmottagningen
Anestesi- och intensivvårdsavdelningen
Arbets- och fysioterapienheten
Bilddiagnostik (röntgen, mammografi, fysiologi och neurofysiologi)
Handkirurgi
Hudkliniken med Specialistcentrum sexuell hälsa
Infektionskliniken
Internmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Kvinnosjukvård- och förlossning – Obstetrik
Kvinnosjukvård- och förlossning – Gynekologi
Onkologi
Ortopedi
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Sårcentrum
Urologi
Ögonkliniken

Södersjukhuset AB
Besöksadress Sjukhusbacken 10. Postadress 118 83 Stockholm. Telefon 08-616 10 00
Styrelsens säte Stockholm. Organisationsnummer 55 65 95-7403

Begäran om spärr av tilläggsval
Nej, jag vill inte spärra något tilläggsval
Ja, jag vill även spärra Läkemedelsinformation
Ja, jag vill även spärra Viktig Medicinsk Information (VMI)
Ja, jag vill även spärra Patientinformation

Jag är införstådd med att jag i och med spärren av uppgifter i min patientjournal själv
ansvarar för att informera vad sjukvårdspersonalen behöver veta för att kunna ge mig
en säker vård och att en spärr hos en vårdgivare inte går att häva eller nödöppna av en
annan vårdgivare även om det gäller en nödsituation.

____________________________________________________
Datum och underskrift
Fullständigt ifylld blankett inklusive kopia av giltig id-handling postas till:
Södersjukhuset AB
TakeCare-förvaltningen
Sjukhusbacken 10
118 83 Stockholm
Om blanketten är ofullständig eller kopia av giltig id-handling saknas, kommer inte din
begäran att genomföras, den blir då returnerad till dig för komplettering.

Södersjukhuset AB
Besöksadress Sjukhusbacken 10. Postadress 118 83 Stockholm. Telefon 08-616 10 00
Styrelsens säte Stockholm. Organisationsnummer 55 65 95-7403

