
JOURNAL

Du har som patient möjlighet enligt 4 kap 4§ Patientdatalagen (2008:355) att spärra 
hela eller delar av din journal. Det finns två typer av spärr, inre och yttre spärr. Via ditt 
samtycke eller om nödläge skulle uppstå har behörig personal rätt att tillfälligt häva 
spärren och läsa dina uppgifter. 

All personal inom hälso- och sjukvården omfattas av sekretess och har tystnadsplikt. 
Personalen har tillgång till journaler enligt tilldelad behörighet. Det är bara personal 
som deltar i vården av dig, eller som av annat skäl behöver uppgifterna för att kunna 
utföra sitt arbete, som har rätt att ta del av din journal.

Du kan bli tillfrågad av vårdpersonalen om de får läsa spärrad information. Svarar 
du nej så har vårdpersonalen inte rätt att läsa. Du behöver inte motivera ditt beslut.

INRE SPÄRR
Inre spärr innebär att du som patient kan spärra elektroniska journaluppgifter på 
enhetsnivå inom vårdgivaren Region Gävleborg. Om du spärrar din journal med en 
inre spärr innebär det att personal på övriga enheter inte kan läsa din journal, de kan 
dock fortfarande se att din journal finns. Du kan bara spärra journalinformation som 
finns vid de enheter som du besökt. 

Information om läkemedel kan inte spärras eftersom det är viktigt att veta vilka läke-
medel du tar vid medicinska bedömningar och det är även viktig information för att 
vårdgivaren ska ha tillgång till de läkemedel du behöver.

Du kan inte spärra en specifik avdelning eller mottagning, eftersom spärrar registre-
ras på enhetsnivå. Du kan inte heller spärra en viss person eller personer.

YTTRE SPÄRR
Olika vårdgivare, landsting, kommuner, privata vårdgivare, har möjlighet att läsa 
varandras journaler, det kallas sammanhållen journal. Tanken är att personalen ska  
få en bättre bild över din patienthistorik, till exempel vilka mediciner du fått tidigare. 
Förhoppningen är att det ska gynna dig som patient så att du snabbt får en trygg 
och säker vård. 

PATIENTINFORMATION  
OM SPÄRR AV JOURNAL



För att ta del av din journal i ett system för sammanhållen journal behöver du ge ditt 
samtycke. Genom att begära en yttre spärr kan du hindra andra vårdgivare från att 
ta del av din journal.

UNDANTAG
Vid akuta situationer kan spärrade journaler öppnas, så kallad nödöppning, detta 
gäller ej för yttre spärr. För nödöppning av yttre spärr måste respektive vårdgivare 
kontakta enheten där spärren är satt. 

DEFINITION
Spärr gäller bara för den information som vårdpersonalen kan ta del av via datorn, 
det vill säga elektroniska journaler. Samma information kan begäras ut i pappers-
form. I vissa fall är Region Gävleborg skyldig att lämna ut uppgifter till andra myndig-
heter som till exempel Försäkringskassan eller Socialtjänsten.

MEDICINSKA KONSEKVENSER
Om du väljer att spärra din journal är det viktigt att du fått information om vad det 
innebär. Det är viktigt att tänka på att det kan innebära att vårdpersonal inte kan 
göra en fullständig bedömning av ditt hälsotillstånd. Det är särskilt viktigt för dig 
med svåra allergier eller om du har andra allvarliga sjukdomstillstånd. Om du spärrar 
din journal ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver 
veta.

LOGGUTDRAG
Ett alternativ till spärr av journal kan vara loggutdrag. Då kan du i efterhand se vilka 
som varit inne och tittat i din journal. 

VAD GÄLLER FÖR MINDERÅRIGA?
Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om ditt barn. Barn som 
bedöms som tillräckligt mogna har själva rätt att begära spärr av sin journal. Det är 
hälso- och sjukvårdens personal som bedömer om barnet har uppnått mognad för 
att göra den bedömningen.

HUR GÖR MAN?
Om du vill spärra din journal får du en blankett av den verksamhet där du söker vård. 
När du fyllt i blanketten gör personalen på vårdenheten en identitetskontroll av dig 
innan de skickar blanketten vidare för spärr. Du får ett brev hem när spärren är satt. 
Du kan när som helst be att spärren hävs.

KONTAKT OCH FRÅGOR
Om du har frågor, vänd dig till din vårdpersonal.

För mer information om journaler:
1177.se/patientjournalen


