Sammanhållen journalföring
Vi på Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland Lysekil Strömstad tillämpar sammanhållen journalföring sedan april
2015 och gör därmed vissa journaluppgifter tillgängliga för NU-sjukvården. Vi har sammanhållen journalföring
via datorjournalprogrammet Melior och dess undersystem såsom lab.prover och EKG
Sammanhållen journalföring gör att vi inom vården kan få tillgång till viktiga medicinska
uppgifter om dig från andra vårdgivare. Att vårdpersonal får en heltäckande bild av din
vårdhistorik ger dig säkrare vård.
Information om vård som du fått hos en vårdgivare, till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte
automatiskt hos en annan vårdgivare. Sammanhållen journalföring innebär att vi och andra vårdgivare kan ta del
av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare. Det gör att viktig medicinsk information om dig finns
åtkomlig oavsett var du söker vård, vilket innebär att det blir lättare att ge dig rätt diagnos och så bra vård som
möjligt.
Det är bara läkare och annan vårdpersonal som har en aktiv patientrelation med dig, och som behöver ta del av
uppgifterna för att ge dig vård, som får ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journalföring.
Vårdgivaren måste ha ditt samtycke för att ta del av uppgifterna. I en nödsituation då du är medvetslös eller alltför
medtagen för att ge ditt samtycke finns det möjlighet att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke.

Kvalitetsregister
Praktikertjänst Närsjukhus bidrar till olika kvalitetsregister. Kvalitetsregistren finns till för att utveckla och säkra
vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. Registren gör det möjligt för
att följa upp den vård som ges.
Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan så att det på gruppnivå går att jämföra resultat
mellan olika enheter i landet. Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt,
behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre
bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.
Du är med och förbättrar vården genom ditt bidrag

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara med
Om du inte vill att uppgifter i din patientjournal hos oss ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra
din journal. Det gör du genom att kontakta din mottagning, din läkare eller verksamhetschefen vid respektive
sjukhus.
Om du spärrar din journal innebär det att du själv måste berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad
de behöver veta för att ge dig bra vård. Föräldrar kan inte spärra sina barns journaler.
Meddela mottagningspersonalen eller din läkare om du inte vill delta i kvalitetsregister.
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