INFORMATION OM SAMMANHÅLLEN JOURNAL OCH SPÄRRAR
På PRIMA använder vi ett journalsystem som heter TakeCare. Inom TakeCare tillämpas sammanhållen
journalföring vilket innebär att vi på PRIMA kan, med tillstånd från dig som patient, ta del av dina
journaler hos andra vårdgivare. Syftet med sammanhållen journalföring är att få en mer samlad bild
av dina vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientuppgifter där de behövs. Detta för
att kunna ge dig bästa möjliga vård.

SPÄRRAR
Du som patient har alltid rätt att spärra din journal. Du kan välja att spärra hela din journal eller så kan
du välja att göra undantag för VMI, läkemedelsjournalen och Telefon m m och Diverse. VMI står för
viktig medicinsk info och där finns information om ditt medicinska tillstånd, t.ex. om du har någon
allergi eller diagnos och behandling som är viktig att beakta. I läkemedelsjournalen finns uppgifter om
de mediciner som du står och har stått på samt vilka recept som du fått utskrivna. Telefon m m och
Diverse är ditt telefonnummer, telefonnummer till annan, förälder, kontaktperson och liknande som
syns som en översikt på varje enhet. Tänk på att om du spärrar ditt telefonnummer på den enhet där
du uppgett det så ser ingen annan enhet, t.ex. din vårdcentral, längre ditt telefonnummer.
Om du väljer att spärra din journal kan ingen utanför spärren se de uppgifter som du valt att spärra.
Detta innebär att du själv måste berätta din sjukdomshistoria för varje ny vårdgivare som du träffar.
I ett läge då det finns fara för ditt liv och du själv ej kan häva spärren, kan ansvarig läkare besluta om
att häva den om det finns misstanke om att den spärrade informationen kan hjälpa dig i ditt tillstånd.
Detta är dock en administrativ procedur som kan ta tid.
För att spärra din journal går du in på 1177.se och loggar in med BankID. Sök efter din PRIMAmottagning under ”Mottagningar”, ”Hitta och lägg till”. Om du önskar spärra eller häva en journal från
en tidigare PRIMA-mottagning (en mottagning som t.ex. blivit övertagen av annan vårdgivare) anger
du PRIMA Liljeholmen som mottagning under ”Hitta och lägg till” och anger vilken mottagning det
gäller. När åtgärden är utförd får du ett meddelande om detta i din inkorg på 1177. Om du inte kan
eller vill gå in på 1177 eller saknar dator/mobil eller BankID, behöver du komma till en mottagning och
legitimera dig samt fylla i en blankett. PRIMA kan endast spärra din journal på PRIMA, så har du
journaler från andra vårdgivare, som t.ex. regionen, så måste du kontakta dessa.
Vårdnadshavare har ej rätt att spärra sina barns journaler. I takt med barnets stigande ålder och
mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själv spärra sin journal.

