Bättre överblick, ännu bättre vård

Sammanhållen journalföring
ger dig en säkrare vård
För att kunna ge dig en god och säker vård behöver
personal som vårdar dig få information om ditt hälsotillstånd. Med så kallad sammanhållen journalföring kan
den kommunala, privata och offentliga hälso- och sjukvården, dela med sig av journaluppgifter till varandra.
För att göra detta möjligt krävs ditt samtycke.
När du får vård och omsorg från olika verksamheter och
olika yrkesgrupper, är det viktigt att personalen kan ta del
av dina journaluppgifter för att samordna din vård. Det
innebär att vårdpersonalen kan se uppgifter om till exempel tidigare provresultat, mediciner och behandlingar.

Ge ditt samtycke
Vårdpersonal som ger dig vård ska informera dig om att
man behöver ta del av information från andra landsting,
kommuner eller privata vårdgivare. Vårdpersonalen ska
fråga dig om du samtycker till att man får ta del av dina
journaluppgifter, du kan när som helst häva samtycket.
Det är bara vårdpersonal som behöver uppgifterna för din
vård som får ta del av informationen.
Om du inte ger ditt samtycke måste du själv informera
vårdpersonalen om din sjukdomshistoria och dina läkemedel så att de kan ge dig god och säker vård.

Information till dina närstående
Ibland kan information behöva lämnas ut till dina närstående, det är du som bestämmer om information skall lämnas ut och till vem.
Om sammanhållen journalföring
Patientdatalagen gör det möjligt för flera vårdgivare att ta del
av vissa uppgifter i dina journaler efter att du gett ditt samtycke till detta. Det betyder att den du möter i vården kan se
viktig information om dig, oberoende av vilket landsting, vilken kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.
Det kallas sammanhållen journalföring och innehåller följande
uppgifter om dig:
• namn och personnummer
• kontaktuppgifter till närstående
• vårdkontakter
• överkänslighet
• sjukdomar
• åtgärder och insatser
• undersökningsresultat
• läkemedel
• om det behövs tolk
Läs mer om sammanhållen journalföring på
www.1177.se/varmland

Landstinget i Värmland i samverkan med
Arvika kommun, Eda kommun, Filipstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun, Hagfors kommun, Hammarö kommun,
Karlstads kommun, Kils kommun, Kristinehamns kommun, Munkfors kommun, Storfors kommun, Sunne kommun, Säffle kommun,
Torsby kommun, Årjängs kommun

