
 

 

 

 

 

Dokumenttyp: 
Rutiner och arbetssätt 

Sida 1 av 3 
 

Giltligt f.r.o.m:  
140929 

Version: 
Uppdaterad 2016-08-02 

Ägare: 
Verksamhetschef HSL 

Upprättad av: 
Cecilia Skoog, 
Utvecklingsledare VHT 

Journalspärr Nationell patientöversikt - rutin 

Bakgrund 
 
Sammanhållen journal innebär att behörig vårdpersonal har möjlighet att läsa 
journaluppgifter elektroniskt från andra vårdgivare (andra kommuner, regioner, 
landsting eller privata vårdföretag). Den används för att underlätta samordning av 
vårdinsatser och för att behörig vårdpersonal ska få så bra beslutsunderlag som 
möjligt för diagnos, behandling och uppföljning.  
 
Sammanhållen journal visas upp i IT-systemet Nationell Patientöversikt, NPÖ. 
 
Patienten har rätt att stå utanför sammanhållen journal och kan välja att spärra 
uppgifter som inte ska finnas tillgängliga för personal hos andra vårdgivare än 
Varbergs kommun, genom en så kallad yttre spärr. 
 
Det är inte möjligt att spärra uppgifter inom de vårdenheter där patienten för 
närvarande behandlas. Patienten kan därför inte spärra journalinformation inom 
Varbergs kommun, så kallad inre spärr.  

Spärren sätts tillsvidare och patienten kan när som helst begära att spärren tas bort. 
Det är endast den vårdgivare som satt spärren som kan ta bort den igen. 

Upprätta spärr 
 

 Den patient som önskar spärra sin journal ska fylla i en skriftlig begäran om 

spärr. Spärrblanketten finns på kommunens hemsida men kan även lämnas ut 

av legitimerad personal eller utvecklingsledare IS/IT på Varbergs 

Hälsofrämjande Tjänster. 

 Den ifyllda begäran ska skickas till utvecklingsledare IS/IT på Varbergs 

Hälsofrämjande Tjänster. 

 När begäran har kommit in skannar utvecklingsledare IS/IT in ansökan i 

patientens Procapitajournal. Patienten kontaktas via telefon och en 

riskbedömning gällande hur en spärr påverkar patienten utförs, se underlag 

sist i dokumentet. Telefonkontakten och riskbedömningen ska i möjligaste 

mån utföras av patientansvarig sjuksköterska då denna har bäst kunskap kring 

hur en eventuell spärr påverkar den aktuella patienten. Utvecklingsledare 

IS/IT förmedlar därför begäran om spärr till patientansvarig sjuksköterska 

som i sin tur kontaktar patienten. 
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 När riskbedömningen genomförts dokumenterar patientansvarig 

sjuksköterska patientens beslut (att spärra eller avstå att spärra) under 

sökordet ”Samtycke”. Om patienten står fast vid att spärren ska läggas 

informerar patientansvarig sjuksköterska detta till utvecklingsledare IS/IT. 

 Utvecklingsledare IS/IT lämnar begäran om spärr till Soc-IT som lägger 

spärren i de Nationella säkerhetstjänsterna för NPÖ. 

Häva spärr 

 Om en patient önskar ta bort en befintlig spärr ska en skriftlig begäran 

(samma blankett som vid begäran av spärr) skickas till utvecklingsledare IS/IT 

på Varbergs Hälsofrämjande Tjänster. 

 Utvecklingsledare IS/IT ringer upp patienten för att få bekräftat att denna vill 

häva spärren och informerar sedan Soc-IT som tar bort spärren i de Nationella 

säkerhetstjänsterna för NPÖ. 

 Patientansvarig sjuksköterska informeras och denna dokumenterar 

upphävningen av spärren i patientens hälso- och sjukvårdsjournal i Procapita 

under sökordet ”Samtycke”. 

 

Begränsningar 

Varbergs kommun har enbart möjlighet att spärra journalinformation som finns i vår 

patientjournal. Om patienten vill spärra information som finns i en annan 

vårdgivares journal ska de vända sig till denna vårdgivare 

Vårdnadshavare kan inte spärra uppgifter om sitt barn. I takt med barnets stigande 

ålder och mognad får däremot barnet själv spärra uppgifter. 

Underlag för riskbedömning 

Vid telefonkontakt med patienten ska konsekvenserna av spärren diskuteras. Använd 

broschyren ”Information om Sammanhållen Journal – Bättre vård för dig” som 

underlag. 

Några exempel på vad som bör tas upp vid samtalet: 

 Spärr kan enbart läggas mellan Varbergs kommun och andra vårdgivare, ex 

Region Halland. Eftersom det inte går att spärra en pågående vårdprocess kan 

patienten inte spärra information inom Varbergs kommun.  

 Det är enbart information från vår journal i Procapita som kan spärras. Vill 

patienten spärra information från exempelvis vårdcentral eller sjukhus får de 

kontakta den vårdgivaren (för Region Hallands del vänder de sig till 

Journalspärrservice). 



3 

 Vårdnadshavare kan inte spärra sitt barns journal. Orsaken till detta är för att 

inte riskera att missa barn som far illa. 

 Det är enbart utvalda delar av vår journal som visas upp i NPÖ, bland annat 

vad de klarar respektive inte klarar funktionsmässigt samt aktuella 

hälsoplaner. 

 Det går inte att spärra utvalda delar. Om patienten väljer att spärra så är det 

all information från vår journal till andra vårdgivare som spärras. 

 Om patienten spärrar måste de själva tala om viktig information rörande deras 

vårdbehov för de vårdgivare de möter. 

 Riskerna är olika för varje patient. Läs igenom journalen för att få en 

uppfattning om vad en spärr kan innebära för den aktuella patienten. 

 Hälsoplanerna innehåller ofta viktig information som enbart finns i vår 

journal och inte i andra vårdgivares. Exempel på detta kan vara 

konsistensanpassad kost, omläggningsstrategi vid sår, skötsel av stomi samt 

läkemedelsövertag vid kognitiv svikt. 

 Informera patienten om säkerhetsrutinerna. Det är enbart behörig och säkert 

identifierad personal som kan ta del av journaluppgifterna och patienten 

måste ge sitt samtycke. All aktivitet loggas regelbundet. 

 Spärren kan enbart låsas upp av den vårdgivare som lagt den. Om patienten är 

på sjukhus och vill häva spärren måste de vända sig till Varbergs kommun med 

en skriftlig begäran. Detta kan ta några dagar. 

 Kontrollera alltid om patienten fortfarande vill lägga spärren eller om de 

ändrat sig. 


