SKJEMA SOM PASIENTEN SKAL UNDERTEGNE
FØR KRAV OM SPERRING AV JOURNAL EV. IMØTEKOMMES
Pasientens navn:

Fødselsnummer:

Adresse:

Angi hvilket sykehus dette gjelder:
Finnmarkssykehuset, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest
Universitetssykehuset Nord-Norge, Postmottak, 9038 Tromsø
Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø
Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo i Rana
Andre:

Jeg ønsker at hele eller deler av min journal skal sperres (må angis).
Angi her om sperring skal omfatte hele journalen eller deler av journalen:

Dersom sperring gjelder deler av journalen presiserer du her hvilke deler dette gjelder:
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Kun følgende personer gis tilgang til journalen/de deler av journalen som er sperret:

Jeg har fått informasjon om den risiko som kan oppstå om helsepersonell ikke får tilgang til alle relevante
opplysninger om meg (ved sperring av journal), og tar selv ansvar for de konsekvenser dette kan medføre.
Åpning av sperrete journaler kan kun utføres av få personer, og dette vil kunne ta lengre tid. Konsekvenser
kan være:
•
•
•
•

Helsepersonell får ikke tilgang til nødvendige helseopplysninger, noe som særlig i en akuttsituasjon kan
medføre fare for liv og helse.
Mottak av elektronisk henvisning vil ikke vises/oppdages i arbeidsflyten i de tilfeller hele journalen er
sperret. Også dette medfører en risiko som pasienten selv er ansvarlig for. Pasienten må selv gjøre sin
fastlege/andre som skal henvise oppmerksom på dette.
Sperring av journal medfører at epikriser ikke kan sendes uten at det spesielt bes om dette.
Journalføring etter kontakt med helsetjenesten vanskeliggjøres. Resultat etter eksempelvis kontroller
kan først journalføres når det er gitt tilgang til journal for den som skal føre opplysningene i journal.
Dette kan vanskeliggjøre kontinuitet ved oppfølging.

Tilgang til sperrede opplysninger kan skje dersom tungtveiende grunner taler for det, jf.
pasientrettighetsloven §5-3. Å få etablert tilgang vil kunne ta tid og slik representere et hinder for
behandling i akutte situasjoner.

Dato:

Underskrift:
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