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Information om sammanhållen journalföring  
 
All vård av patienter måste journalföras. Journalen är ett stöd för oss 
som arbetar i vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker 
vård. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt 
arbete har rätt att läsa i din journal.  
 
Sedan några år tillbaka har vårdgivare, till exempel landstinget, 
kommunen eller en privat vårdgivare, möjlighet att på elektronisk väg 
dela med sig av journaluppgifter till varandra oavsett var man sökt 
vård. Det kallas sammanhållen journalföring. Du kan läsa mer om 
sammanhållen journalföring i broschyren ”Bättre överblick, ännu 
bättre vård”.  
 
Genom sammanhållen journalföring gör Nyköpings kommun uppgifter 
från kommunens journalsystem tillgängliga för landstinget eller andra 
vårdgivare. På så sätt kan de ta del av viktig information som 
kommunen skrivit om dig.   
 
De uppgifter om dig som Nyköpings kommun gör tillgängligt för andra 
vårdgivare är: 
 

1. Personuppgifter: ditt namn, personnummer, adress, 
telefonnummer, kontaktuppgifter till närstående eller 
företrädare och om det finns ett tolkbehov. 
 

2. Funktionstillstånd: vad du klarar själv respektive inte klarar 
själv, vilka hjälpmedel du använder. 
 

3. Tolkbehov 
 

4. Planer: som rör hälso- och sjukvård 
 

5. Uppmärksamhetssignaler: varning, smitta, 
vårdrutinavvikelse 

 

Med ditt samtycke 

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får 
ta del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och säker 
vård. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra 
vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.  
 
 
 

Var god vänd >> 
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Om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring 

Du har rätt att välja att inte vara med i sammanhållen journalföring. 
Och du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas 
tillgängliga för andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller sjukgymnast om du vill spärra uppgifter. 

Om du spärrar uppgifter ansvarar du själv för att informera 
vårdpersonalen om det de behöver veta för att ge dig en god och 
säker vård.  

Du har möjlighet att ångra dig om du spärrat din patientinformation. 
Prata i så fall med behörig vårdpersonal där du spärrat din 
information om att du vill häva spärren. 


