
BÄTTRE VÅRD FÖR DIG
Information om Sammanhållen journal



BÄTTRE ÖVERBLICK OCH 
ÄNNU SÄKRARE VÅRD NÄR 

FLER KAN LÄSA DIN JOURNAL

Sedan hösten 2013 har Varbergs kommun varit ansluten till Samman-
hållen journal via Nationell patientöversikt, NPÖ. Det gör det möjligt för 
kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal att elektroniskt ta 
del av journalinformation som har dokumenterats av andra vårdgivare.

Under hösten 2014 tar Varbergs kommun ytterligare ett steg i Samman-
hållen journal: istället för att enbart ta del av andra vårdgivares 
journal  information kommer Varbergs kommun även börja dela med sig 
av den dokumentation som finns  i kommunens egna journalsystem 
Procapita.



VAD ÄR SAMMANHÅLLEN JOURNAL? 

Tjänsten har tagits fram av Socialdepartementet, Socialstyrelsen och 
Sveriges Kommuner och Landsting och används bara i Sverige.

Möjligheten att elektroniskt läsa journaluppgifter från olika vårdgivare 
kallas Sammanhållen journal och har stöd i patientdatalagen från 2008.

Det IT-system som Sammanhållen journal visas upp i heter Nationell 
Patientöversikt; NPÖ. Sammanhållen journal gör att dina journal-
uppgifter blir tillgängliga för de offentliga, privata och kommunala 
vårdgivare som har anslutit sig till den elektroniska tjänsten.

Det är inte din kompletta journal som visas, bara delar som kan ha 
betydelse för din vård. Uppgifterna får bara läsas av den vårdpersonal 
som behandlar dig – och bara om du ger ditt samtycke. De måste fråga 
dig först.

Alla som läser loggas och du har rätt att ta del av loggarna. Den som 
läser utan behörighet kan spåras. Om du blir medvetslös kan din journal 
nödöppnas, utan att du har sagt ja. Varje nödöppning utreds efteråt.

SAMMANHÅLLEN JOURNAL HJÄLPER OSS ATT:

• Öka kvaliteten i vården eftersom vi får en samlad bild av patientens sjuk-
domar, resultat av prover och mediciner.

• Öka säkerheten för dig som patient eftersom vi minskar risken för att ge fel 
behandling.

• Minska tidskrävande arbete eftersom journaler inte behöver skickas med post 
eller läsas över telefon. Du slipper också berätta om din sjukdomshistorik när 
du träffar ny vårdpersonal.



VILKEN JOURNALINFORMATION VISAR  
VARBERGS KOMMUN UPP I SAMMANHÅLLEN JOURNAL?

All vård av patienter måste journalföras. När du söker vård upprättar 
därför varje vårdcentral, sjukhusklinik eller kommun en journal som 
innehåller de uppgifter som behövs för att ge dig en god och säker vård. 

Genom Sammanhållen journal kan de olika vårdenheterna och vård-
givarna ta del av varandras journaler. 

Det är enbart utvalda delar av din Hälso- och sjukvårdsjournal, doku-
menterad av legitimerad personal i Varbergs kommun, som är tillgänglig 
för andra vård givare.

NEDANSTÅENDE UPPGIFTER VISAR VARBERGS KOMMUN 
UPP I SAMMANHÅLLEN JOURNAL.

Funktionstillstånd
Vad du klarar själv respektive inte 
klarar själv.

Hälsoplaner
Aktuella hälsoplaner. En plan 
innehåller en bedömning 
kring ett specifikt vårdbehov, 
en målsättning samt tydliga 
beskrivningar av de insatser 
som görs för att målet ska 
uppnås. 



VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM SAMMANHÅLLEN JOURNAL

Vem kan se mina uppgifter?
Du måste tillfrågas och ge ditt samtycke innan vårdpersonal får ta del av 
dina uppgifter hos en annan vårdgivare. Det är enbart den vårdpersonal 
som deltar i din vård och som är säkert identifierad och som har behov 
av uppgifterna för att kunna ge dig god och säker vård, som får ta del av 
dina journaluppgifter i den sammanhållna journalen.

Kan någon annan ge samtycke istället för mig?
Nej, bara du som patient kan ge ditt samtycke.

Hur kontrolleras det att min integritet skyddas?
Säkert identifierad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. Det 
måste finnas en vårdrelation och du ska ha gett ditt samtycke. I efter-
hand går det att spåra, via loggar, vem som läst och när det gjordes. 
Varje vårdenhet gör regelbundet systematisk uppföljning av loggar. Du 
har rätt att få ta del av dessa loggar.

Jag vill inte vara med i Sammanhållen journal!
Du har rätt att stå utanför Sammanhållen journal, genom att begära 
spärr. När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta 
del av dina uppgifter.

Kan jag spärra uppgifter?
Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter helt eller delvis ska spärras 
för Sammanhållen journal. Du avgör också om och när en spärr ska tas 
bort. Det är inte möjligt att spärra uppgifter inom de vårdenheter där du 
för närvarande behandlas, du kan därför inte spärra journalinformation 
inom Varbergs kommun.

Vad händer om jag spärrar?
Det framgår i Sammanhållen journal att spärrade uppgifter finns. 
Du avgör själv om du vill lämna ut de spärrade uppgifterna till vård-
personalen. Spärr ade uppgifter som finns hos en annan vårdgivare kan 
enbart hävas av den vårdgivaren. 



Vad händer om jag blir medvetslös?
Om journaluppgifterna är ospärrade kan nödöppning göras (direkt). 
Om journaluppgifterna är spärrade, måste vårdpersonal begära att 
spärren till fälligt hävs hos den vårdgivare som spärrat uppgifterna på 
din begäran. Först därefter blir uppgifterna möjliga att läsa. Nödöppning 
följs regelbundet upp.

Om jag är utomlands?
Sammanhållen journal gäller bara inom Sverige.

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

Finns min journal på nätet?
Nej, alla journaluppgifter lagras i vård givarnas lokala journalsystem.

En patient – en journal?
Nej. På varje vårdenhet där du får vård upprättas en journal. Samman-
hållen journal innebär att de olika vårdenheterna och vårdgivarna kan få 
tillgång till varandras uppgifter när du gett ditt samtycke.

Hur är det med informationssäkerheten?
I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestäm-
melser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen 
och Social styrelsen är tillsynsmyndigheter.

Finns uppgifter om mina läkemedel?
Ja, läkemedelsinformation ingår i Sammanhållen journal.

Varför finns Sammanhållen journal?
Sammanhållen journal finns för att stärka patientens integritet, säkerhet 
och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en 
heltäckande bild av patientens vårdhistorik – och kan snabbare ge dig 
god och säker vård.



SPÄRRA UPPGIFTER

Om du inte vill att din journal i Varbergs kommun ska vara tillgänglig för 
andra vårdgivare ska du fylla i en spärrblankett. 

När du skickat in blanketten kommer du bli uppringd av personal från 
Varbergs kommun som informerar om vad en spärr innebär för dig.  
Efter samtalet registreras spärren.

Du kan när som helst begära att få spärren borttagen. Om du är 
vårdnads havare har du inte rätt att begära spärr för ditt barns journal.

FÖR MER INFORMATION OM SPÄRR AV DIN JOURNAL I 
VARBERGS KOMMUN SAMT BESTÄLLNING AV SPÄRRBLANKETT: 

• kontakta Cecilia Skoog, utvecklingsledare IS/IT, 0340-887 44, eller
• printa ut blanketten från kommunens hemsida www.varberg.se 

Varbergs kommun har enbart möjlighet att spärra journal-
uppgifter som finns i vårt journalsystem. Om du vill spärra 
journaluppgifter som finns i Region Hallands journalsystem 
ska du vända dig till dem.

När du valt att spärra uppgifter får du själv komma ihåg att
 berätta för vårdpersonalen sådant som de behöver veta, 

för att kunna ge dig god och säker vård.



SÅ HÄR NÅR DU JOURNALSPÄRRSERVICE FÖR REGION HALLAND

Journalspärrservice Region Halland
Box 517

301 80 Halmstad
Tfn: 010-476 19 47 

E-post: journalsparrservice@regionhalland.se

Kontaktuppgifter
Om du har frågor kring Sammanhållen journal, spärr av 

journal uppgifter eller NPÖ är du välkommen att vända dig till:                           

Cecilia Skoog
Utvecklingsledare IS/IT

Varbergs Hälsofrämjande Tjänster
Socialförvaltningen
Östra Långgatan 22

432 41 Varberg
Tfn: 0340-887 44

E-post: cecilia.skoog@varberg.se

Telefon Socialförvaltningens kundcenter: 0340-883 61 
E-post: sn@varberg.se - Webbplats: www.varberg.se
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