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Spärra patientjournal 

Gäller för: Hälso- och sjukvård  

 
Efternamn Förnamn 

Personnummer Telefon dagtid 

 
Spärr mellan verksamheter inom Region Värmland 

☐ Jag vill spärra uppgifter i min patientjournal så att andra verksamheter inom Region Värmland inte 
kan ta del av denna information. 
 
1. Du kan spärra hela journalen inom en verksamhet 
Ange på baksidan av blanketten vilka verksamheters journaler du vill spärra. 
 
2. eller en viss tidsperiod inom en verksamhet ange nedan vilken period. 

Om du vill spärra journaluppgifter för en viss tidsperiod, ange verksamhet Datum 

  

  

☐ Läkemedelslistan ska inte vara spärrad alls. 
☐ Läkemedelslistan ska inte vara spärrad i följande verksamheter: 

 

☐   

 

 

☐ Uppmärksamhetssignalen ska inte vara spärrad alls. 
☐ Uppmärksamhetssignalen ska inte vara spärrad i följande verksamheter: 

 

Spärr mot externa vårdgivare 

☐ Jag vill inte att mina uppgifter är åtkomliga för andra vårdgivare än Region Värmland. Detta innebär att andra 
vårdgivare som kommuner, andra regioner och privata vårdgivare inte kan ta del av information från Region 
Värmland. 
 
Observera: En journal som är spärrad vid någon verksamhet inom Region Värmland blir samtidigt 
spärrad mot andra vårdgivare. 

 
Läs mer på:  
1177.se/patientjournalen 
 

Skicka blanketten till:  
Region Värmland Spärrfunktionen  
Hus 76 651 85 Karlstad 

Jag har tagit del av information om att spärra patientjournal. Jag förstår att det innebär att jag själv 
måste informera vårdpersonalen om vad de behöver veta om mig när jag söker vård. 
 
Namnunderskrift Datum 
 
 

 

Journal spärrad enligt begäran (Fylls i av personal) 
 
Signatur  Datum 
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Verksamhets- och spärrområden Region Värmland 
 

Inom varje verksamhet ingår flera olika enheter och mottagningar. Kryssa endast i de verksamheter du har besökt och där 
du vill spärra din journal. 
Vårdcentraler 
☐ Eda 
☐ Filipstad 
☐ Forshaga 
☐ Gripen Karlstad 
☐ Dietistmott. allmänmedicin (VC Gripen) 
☐ Grums 
☐ Hagfors och Ekshärad 
☐ Herrhagen Karlstad 
☐ Kil 
☐ Kristinehamn och Nybble 
☐ Kronoparken Karlstad 
☐ Likenäs 
☐ Molkom 
☐ Munkfors 
☐ Torsby 
☐ Rud Karlstad 
☐ Skoghall och Lövnäs 
☐ Skåre Karlstad 
☐ Storfors 
☐ Sunne 
☐ Säffle 
☐ Verkstaden Arvika 
☐ Västerstrand Karlstad 
☐ Årjäng 
☐ Vårdcentralen Värmland (e-tjänst) 
 
Jourcentraler 
☐ Karlstad (Gripen) 
☐ Kristinehamn 
☐ Torsby 
☐ Arvika 
☐ Säffle 

 
Närsjukvård 
☐ Närsjukvård Kristinehamn 
☐ Närsjukvård Säffle 
 
☐ BMM-BVC Vårdcentralen, Gripen, Ungdomsmottagning Druvan Karlstad 
☐ BMM-BVC Vårdcentralen, Västerstrand 
☐ Barn- och familjehälsa, (Förskoleteamet Tummen, Föräldrastödsmottagning, Psykologmottagning MHV) 
☐ Famljecentralen Källan Kristinehamn 
☐ Famljecentralen Grums

Specialistvård i länet

☐ Akutkliniken CSK Karlstad (kryssa även i specialitet ex Kirurgi)
☐ Anestesi-operation-intensivvård
☐ Barn- och ungdomshabilitering
☐ Barn- och ungdomsmedicin
☐ Enhet för stressrelaterad ohälsa
☐ Hjärt- och akutmedicinkliniken CSK Karlstad
☐ Hudsjukvården (inkl. STI-mottagning Karlstad) 
☐ Infektionskliniken CSK Karlstad
☐ Kirurgkliniken Centralsjukhuset Karlstad (inkl. urologi)
☐ Kvinnosjukvården
☐ Logopedenheten
☐ Medicinkliniken CSK Karlstad
☐ Neurolog- och rehabiliteringskliniken
☐ Njurmedicinkliniken CSK Karlstad
☐ Onkologiklinik
☐ Ortopedi (Arvika och Karlstad)
☐ Primärvårdsrehabiliteringen
☐ Psykologenheten
☐ Rehabiliteringsenhet Arvika
☐ Rehabiliteringsenhet CSK Karlstad
☐ Slutenvården Sjukhuset Arvika
☐ Vuxenhabilitering
☐ Ögonsjukvården
☐ Öron-näsa-hals
Sjukhuset Torsby
☐ Sjukhuset Torsby, alla verksamheter

Psykiatri

☐ Allmänpsykiatrisk slutenvård (inkl. Psykiatrisk akutmottagning)
☐ Barn- och ungdomspsykiatri
☐ Länsgemensam psykiatri
☐ Psykiatrisk öppenvård Arvika-Säffle
☐ Psykiatrisk öppenvård Karlstad
☐ Psykiatrisk öppenvård Kristinehamn
☐ Psykiatrisk öppenvård Hagfors-Torsby
☐ Rättspsykiatri


