Ansökan om sättande av spärr av patientuppgifter
Vårdgivare

Den organisation hos vilken uppgifterna finns

Unilabs AB

Uppgifter om patienten
För- och efternamn
Adress

Personnummer
Postnummer

Ort

Telefonnummer/mobilnummer
E-post adress

Spärrens omfattning

Inre spärr – innebär att du kan spärra på enhetsnivå, personal på övriga enheter inte har direktåtkomst till din
journal.

Yttre spärr - innebär din rätt att motsätta dig sammanhållen journal. Genom att begära en yttre spärr kan du hindra
andra vårdgivare från att ta del av din journal.

Patientens godkännande och underskrift
Jag vill spärra mina patientuppgifter enligt nedanstående beskrivning.
Underskrift
Ort och datum

Personals underskrift

Blanketten är mottagen och ovan angivna uppgifter om spärr har noterats efter patientens begäran och kommer att
verkställas inom kort. Tillsammans med patienten har konsekvenser av spärr gåtts igenom. Avseende barn/ungdom
har mognad och utveckling inför spärr av barnets journal bedömts.
Namn
Patientens ID kontrollerad
Blankett samt kopia på vidimerad ID-handling är
inskickad till Unilabs AB. Unilabs AB har
kontrollerat inskickat dokument.
Vårdenhet

Telefonnr

Underskrift

Ort och datum

Dok. nr - Utgåva

NM29062-4

Anvisningar
Ansökan om spärr sker på denna blankett. Några förtydliganden:
Vårdgivare – här anges hos vilken vårdgivare som patienten har uppgifter som ska spärras. Med vårdgivare avses
Unilabs AB, vilket också är förifyllt.
Uppgifter om patienten – patientens personnummer och namn. Avisering att begäran om att spärr har verkställts
sker per post till patientens folkbokföringsadress.
INRE SPÄRR
Inre spärr innebär att du som patient kan spärra elektroniska journaluppgifter på enhetsnivå inom Unilabs. 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.
YTTRE SPÄRR
Olika vårdgivare, regioner, kommuner, privata vårdgivare, kan ha 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. Genom att begära en yttre spärr kan du hindra andra vårdgivare från att ta del av din journal.
Unilabs har idag inte någon sammanhållen journal.
För mer information se 1177.
Öppning av spärr
Spärren kan öppnas genom ditt samtycke. Uppstår en nödsituation i ditt hälsotillstånd och personalen som vårdar dig
behöver ha omedelbar tillgång till dina elektroniska uppgifter kommer spärren att hävas tillfälligt utan ditt samtycke (så
kallad nödöppning).
Gällande spärra åtkomst till dina laboratorieprovsvar/patologiprover gör du det via din journal hos din/ dina vårdgivare.
För patient: Blanketten skall undertecknas av patient och lämnas in på någon av våra enheter personligen i samband
med ID-kontroll eller om blanketten skickas in till Unilabs skall en vidimerad kopia på giltig id-handling skickas med.
Din rätt som patient” Unilabs AB, Råsundavägen 12, 169 67 Solna
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