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Har du frågor? Ring Kontaktcenter: 021-17 30 00.
1 Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer, ort

Telefon

2

Spärr av journal i Västmanland – välj antingen a eller b
a) Jag vill häva spärren av informationen i min journal för enbart vissa kliniker och vårdcentraler inom
Västmanland, så att den kan läsas av andra vårdgivare vid en vårdsituation.
Ange för vilken eller vilka kliniker och vårdcentraler i Västmanland som du vill häva spärren av information i din
journal:
Klinik 1

Klinik 2

Klinik 3

Klinik 4

b) Jag vill häva spärren av informationen i min journal för alla kliniker och vårdcentraler inom Västmanland
så att de kan läsa min journal vid en vårdsituation.
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Spärr av journal utanför Västmanland
Jag vill häva spärren av information i min patientjournal för alla vårdgivare utanför Västmanland, så att de
kan läsa min journal vid en vårdsituation.
4

Bekräftelse: En bekräftelse på att spärren är hävd kommer att skickas till din angivna adress.
Nej, jag vill inte ha en bekräftelse på att spärren är hävd skickad till min adress.
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Underskrift

Ort och datum

6

Underskrift

Kontroll av legitimation (fylls i av personal inom Region Västmanland)

Datum

Namnförtydligande

Underskrift av personal i Västmanland

Blanketten skickas av personal till Centrala spärradministrationen, Region
Västmanland, 721 89 Västerås

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
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Skydd för patientuppgifter i Västmanland
Enligt lag måste vi som vårdgivare dokumentera vad som har hänt under ditt besök i vården. Detta görs i din
patientjournal. Anledningen till att vi skriver en journal är för att vi ska kunna ge dig en bra och säker vård.
Det som står i din journal är sekretessbelagt, och det är bara personer som är inblandade i din vård som har
rätt att se vad som står där. Vi gör regelbundna kontroller för att se till att det inte är någon obehörig som har
tittat i din journal. Det är straffbart att öppna en journal som man inte har behörighet till.
Rätten att spärra uppgifter
För att säkerställa att du får en bra och säker vård är det viktigt att vi som vårdgivare kan ta del av den
information som andra vårdgivare har skrivit i din patientjournal. I annat fall finnas risk för att du får medicin
som inte passar ihop med dina andra mediciner, eller att vi missar viktig information som kan påverka din
behandling.
Du har dock rätt att spärra din patientjournal om du vill. Du kan välja att spärra informationen som finns på en
viss klinik eller vårdcentral eller på flera olika kliniker och vårdcentraler så att den bara kan läsas av behörig
personal där du har fått vård. Du kan också välja att spärra all information som finns hos vårdgivare i
Västmanland, så att den inte kan läsas av personal som ger dig vård utanför Västmanlands gränser.
Om det skulle uppkomma ett akut behov av att komma åt de spärrade delarna i din patientjournal, så kan
spärren nödöppnas. Detta kan till exempel ske om du är medvetslös. Journalen kan dock bara nödöppnas inom
den organisation där spärren finns. Om du till exempel har lagt en spärr för informationen som finns hos en
privat vårdgivare, så kan inte regionen öppna den utan att först ha kontaktat den privata vårdgivaren som får
häva spärren. Detta kan bara göras under ordinarie kontorstider, vilket kan innebära att vården fördröjs.
Du som vårdnadshavare har inte rätt att spärra ditt barns journal.
Hur gör jag?
Om du vill spärra din patientjournal gör du det genom att fylla i blanketten ”Begäran av spärr av
journaluppgift”, för att sedan personligen lämna in den till personal i Västmanland.
Ta bort spärr
Om du vill ta bort en spärr som du tidigare har begärt, gör du det genom att fylla i den här blanketten. Du
lämnar sedan personligen in den till personal i Västmanland.
Har du frågor?
Om du har frågor om hur du spärrar din journal så kan du ringa till Kontaktcenter på nummer 021-17 30 00.
Tryck på knappval 1.

