Ansökan om spärr eller hävande av spärr av
patientuppgifter i sammanhållen journalföring
(Nationell patientöversikt – NPÖ)
Avser journaluppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen i sammanhållen journal upprättad av
Kävlinge kommun. På baksidan av blanketten finns information om vad en spärr betyder för dig
som patient.
Uppgifter om patienten
Namn
Personnummer
Adress (Gatuadress, nummer och postnummer)

Jag avser spärra mina patientuppgifter som Kävlinge kommun
delar i sammanhållen journalföring för andra vårdgivare.
Jag avser häva spärr av mina patientuppgifter som Kävlinge kommun
delar i sammanhållen journalföring för andra vårdgivare

Patientens godkännande och underskrift
Underskrift

Ort och datum

Fylls i av personal
ID-kontroll utförd (datum) ……………………………………………….
Leg. personal (Namn) …………………………………………………………………

Återkoppling av att spärr är verkställd eller att blanketten behöver kompletteras skickas efter att
spärr-administratör mottagit och registrerat ansökan.

Spärr verkställd (datum) ……………………………………….

Blanketten behöver kompletteras (se markeringar)

Sammanhållen journalföring (Nationell Patient Översikt NPÖ) och journalföring
Sammanhållen journalföring innebär att den som vårdar dig kan se vilken vård du har fått eller
får hos annan vårdgivare. Innan annan vårdgivare tar del av informationen tillfrågas du och
godkänner detta genom samtycke.
Enligt patientdatalagen har personal inom hälso- och sjukvård skyldighet att dokumentera
uppgifter om din vård. Syftet med att föra journal är att bidra till en god och säker vård av dig
samt att ge stöd för den personal som vårdar dig. Alla uppgifter i vården omfattas av sekretess
och tystnadsplikt. Det är endast den personal som vårdar dig eller administrerar din vård som får
ta del av dina uppgifter.
Patientdatalagen möjliggör att personal inom hälso- och sjukvården kan få tillgång till uppgifter
om dig som annan vårdgivare har upprättat via elektronisk åtkomst. För att skydda din integritet
ställs det höga krav på personalen. Personalen ska vara säkert identifierad och ha tilldelats
behörighet för att få arbeta med dina uppgifter i elektroniska system.
Personalens åtkomst till dina uppgifter följs upp, det innebär att det går att se vem som har tagit
dela av dina uppgifter som är upprättade i din patientjournal.

Information om vad spärr innebär för dig som patient.
-

-

-

-

-

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga i sammanhållen journalföring
(Nationell patientöversikt- NPÖ) kan du begära att uppgifterna spärras. Det är bara du
som patient som kan spärra respektive häva en spärr av dina uppgifter.
Om du spärrar dina uppgifter i sammanhållen journalföring kan annan vårdgivare inte se
vilken vård och behandling du får i Kävlinge kommuns hemsjukvård.
Om du spärrar uppgifter i din journal ansvarar du själv för att berätta för vårdpersonal
hos annan vårdgivare om sådant de kan behöva veta för att kunna ge en god och säker
vård.
Uppgifter kan bara spärras hos den vårdgivare som har skrivit informationen. Kävlinge
kommun ansvarar endast för spärr av den information Kävlinge kommun har upprättat.
Om du önskar spärra information från annan vårdgivare tar du kontakt med dem.
Om du väljer att spärra dina uppgifter har du alltid rätt att häva en upprättad spärr.
En spärr omfattar alla dina uppgifter på en vårdenhet, det går inte att spärra delar av
uppgifterna.
Du fyller i denna blankett och lämnar till din sjuksköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast/ fysioterapeut. Var observant på att du måste legitimera dig, genom att
uppvisa ID-handling och först därefter skickar personalen in blanketten till de som
administrerar spärrarna. Återkoppling om att begäran om spärr, alternativt begäran om
att häva spärr har verkställts sker via kopia av blanketten som skickas till din
folkbokföringsadress.
När din begäran om spärr är registrerad dokumenteras detta i din patientjournal i vår
kommun

