
Bolji pregled, čak i bolja 
skrb
Pregled pacijenta na državnoj razini. Nove 
mogućnosti pristupanja informacijama za davatelje 
zdravstvenih usluga.
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Pregled pacijenta na državnoj razini sad se postupno uvodi u 
cijeloj Švedskoj. Već je dostupan u velikom broju županijskih 
vijeća, općina i privatnih davatelja zdravstvenih usluga.

Vi sami ništa ne morate uraditi. Ne sad. Ali, sljedeći put kad zatrebate skrb, 
liječnik ili drugi zdravstveni djelatnik može zatražiti vaš pristanak za pristup 
nekim podatcima iz vaših kartona.

Imate pravo izabrati ne biti u sustavu pregleda pacijenta na državnoj razini. Ako 
donesete takvu odluku, na vama leži odgovornost informiranja zdravstvenog 
osoblja o stvarima o kojima moraju znati, kako bi vam mogli pružiti dobru i 
sigurnu skrb.

Web-mjesto 1177.se/sammanhallen-journalforing je mjesto gdje možete pronaći 
sve informacije. Možete posjetiti ovu stranici kako bi vam odgovorili na sva 
eventualna pitanja. Također možete vidjeti kad vaš davatelj zdravstvenih usluga 
planira početi rabiti program pregleda pacijenta na državnoj razini.

Bolja ukupna slika



Sve je povezano

Način na koji se osjećate je kombinacija više čimbenika. Ako mi, 
ljudi koji rade u zdravstvu, znamo više o vama, možemo vam 
pružiti bržu i kvalitetniju skrb. Iz tog razloga vodimo zdravstvene 
kartone.

Ti kartoni sadrže vašu cjelokupnu medicinsku povijest od jednog određenog da-
vatelja zdravstvenih usluga. Međutim, svi kartoni od raznih davatelja zdravstve-
nih usluga nisu prikupljeni na jednom mjestu. Stoga, tretman koji ste dobili od 
jednog davatelja, drugi davatelj neće moći vidjeti automatski.

Patientdatalagen (Zakon o podatcima pacijenta) sad omogućava velikom broju 
davatelja zdravstvenih usluga čitanje podataka iz vaših kartona. To znači da oso-
ba, kod koje idete na pregled, može pristupiti svim relevantnim informacijama 
o vama, bez obzira u koje županijsko vijeće, općinu i privatnu zdravstvenu usta-
novu idete na liječenje.

Ovo je poznato kao pregled pacijenta na državnoj razini. Uspostavljen je kako bi 
nam se omogućilo jednostavnije vidjeti vašu cjelokupnu zdravstvenu povijest i 
osigurati da brzo dobivate dobru i sigurnu skrb.



Po vašim uvjetima

Pregled pacijenta na državnoj razini omogućava osobi koja o 
vama vodi brigu da vidi vrstu liječenja koju ste ranije dobivali. 
Odmah. Primjerice, ona može vidjeti jeste li osjetljivi na bilo što ili 
uzimate li lijekove koji ne bi smjeli biti kombinirani s drugim 
lijekovima.

Samo zdravstveni djelatnici koji s vama imaju ostvarenu vezu na relaciji pacijent/
zdravstveni radnik, mogu pristupiti podatcima iz vaših kartona. A i oni vas prvo 
moraju upitati za to i dobiti vaš pristanak.

Želite li prikazati neke podatke, ali ne sve? Vi imate pravo blokirati podatke iz 
svojih kartona koje ne želite da vide drugi davatelji zdravstvenih usluga. Vi ste 
ta osoba koja odlučuje koje podatke želite blokirati i na koliko dugo. Možete 
zatražiti uklanjanje ove blokade bilo kad.

Vi odlučujete.



Tko može vidjeti 
moje podatke?
Sigurnosno identificirano 
zdravstveno osoblje kojemu 
su potrebni podatci kako 
bi vam pružilo dobru i 
sigurnu skrb može pristu-
piti pregledu pacijenta na 
državnoj razini. Ono mora s 
vama imati ostvareni odnos 
pacijent/zdravstveni djelat-
nik i imati vaš pristanak.

Mogu li blokirati 
podatke svog djeteta?
Ne, vi ne možete blo-
kirati podatke o svojoj 
djeci. Kako djeca postaju 
starija i zrelija, ona će biti u 
mogućnosti osobno bloki-
rati podatke.

Kako vi provjeravate 
zaštićenost mog 
integriteta?
Sigurnosno identificirano 
zdravstveno osoblje može 
čitati vaše zdravstvene 
kartone. Oni s vama moraju 
imati ostvarenu vezu i imati 
vaš pristanak. Moguće 
je koristiti zapisnike radi 
praćenja tko je čitao vaše 
kartone, a vi imate pravo 
pristupati tim zapisnicima. 
Svaki zdravstveni dje-
latnik sustavno prati ove 
zapisnike.                      

Kakva sigurnost se 
koristi u polju IT?
Zakon o podatcima 
pacijenta i njegovi propisi 
sadrže posebne odredbe 
za autorizaciju i kontrolu 
pristupa. Datainspektionen 
(Odbor za provjeru poda-
taka) je nadzorno tijelo.

Što se događa 
ako blokiram?
Pregled pacijenta na 
državnoj razini prikazuje 
da je podatak blokiran. Vi 
odlučujete želite li podi-
jeliti bilo koji blokirani 
podatak s svojim zdravstve-
nim djelatnikom.

Što se događa ako 
izgubim svijest?
U tom slučaju zdravst-
veno osoblje zahtijeva 
‘hitno otvaranje’ pregleda 
pacijenta na državnoj razini 
kako bi pristupilo vašim 
podatcima. Međutim, neki 
drugi davatelj zdravstvene 
skrbi i dalje nema uvid u 
blokirane podatke. Davatelj 
zdravstvene skrbi redovito 
kontrolira hitno otvaranje.

Jedan pacijent – 
jedna kartoteka?
Ne. Pregled pacijenta na 
državnoj razini znači da 
nekoliko davatelja zdravst-
venih usluga mogu pristu-
pati podatcima jedni drugih 
ako ste im vi, kao pacijent, 
dali pristanak.

Mogu li ja blokirati 
podatak?
Da, vi odlučujete hoće li 
vaši kartoni pacijenta biti 
blokirani bilo u cijelosti 
bilo djelomice u pregledu 
pacijenta na državnoj ra-
zini. Vi također odlučujete 
ako i kad se blokada 
uklanja.

Ne želim biti dio 
pregleda pacijenta 
na državnoj razini!
Imate pravo izabrati ne biti 
u sustavu pregleda paci-
jenta na državnoj razini. 
Ako ovo saopćite svom 
davatelju zdravstvene skrbi, 
niti jedan drugi davatelj 
zdravstvene skrbi neće 
mogu pristupati vašim 
podatcima.

Jesu li moji kartoni 
na Internetu?
Ne, svi kartoni su pohran-
jeni u sustavima lokalnih 
evidencija davatelja zdravs-
tvene skrbi.

14 pitanja o preg-
ledu pacijenta na 
državnoj razini



Zašto je uveden 
pregled pacijenta 
na državnoj razini?
Zakonodavci žele ojačati 
pacijentov integritet, 
sigurnost i izvjesnost. 
Zdravstveno osoblje može 
lakše, sigurnije i brže 
steći opću sliku o vašoj 
zdravstvenoj povijesti – to 
im omogućava da vam 
pružimo dobru i sigurnu 
skrb još brže.

Ako sam u 
inozemstvu?
Pregled pacijenta na 
državnoj razini vrijedi 
samo u Švedskoj.

Može li netko drugi 
dati pristanak 
u moje ime?
Ne, samo vi, kao pacijent, 
možete dati pristanak.

Postoje li podatci 
o mojim terapijama 
lijekovima?
Da, podatci o lijekovima su 
uključeni u pregled paci-
jenta na državnoj razini.

Mali pojmovnik

Zapisnik pristupa Kad zdravstveni radnik pročita vaše 
kartone, to se registrira i kasnije se može 
provjeriti. Vi imate pravo vidjeti tko je 
čitao podatke iz vaših kartona.

Hitno otvaranje Ovo zdravstvenom osoblju omogućava 
pristup podatcima iz vaših kartona kad ne 
možete dati pristanak. Davatelj zdravs-
tvene skrbi redovito kontrolira hitno 
otvaranje.

Zakon o 
podatcima 
pacijenta

Zakon iz 2008., s jednoobraznim pra-
vilima, propisuje kako se u zdravstvu 
obrađuju osobni podatci pacijenta. Taj 
Zakon regulira tajnost, pregled pacijenta 
na državnoj razini, određuje tko ima pravo 
pristupati podatcima pacijenta i pacijen-
tovo pravo na blokiranje podataka.

Odnos s 
pacijentom

Kad zdravstveni radnik ima kontakt s 
vama radi skrbi i liječenja.

Pregled pacijenta 
na državnoj razini

Omogućava davateljima zdravstvenih 
usluga čitanje zdravstvenih kartona od 
drugih davatelja zdravstvenih usluga.

Pristanak Kad vi kažete „da“ i time date svoj prista-
nak zdravstvenom osoblju za pristupanje 
vašem pregledu pacijenta na državnoj 
razini.

Blokirati Omogućava vam blokiranje podataka za 
koje ne želite da budu dostupni na uvid 
drugim davateljima zdravstvenih usluga.

Davatelj 
zdravstvenih 
usluga

Županijska vijeća i općine, te druge prav-
ne osobe ili privatni liječnici koji obavlja 
posao davatelja zdravstvenih usluga.

Zdravstveno 
osoblje

Osobe koje je zaposlio davatelj zdravs-
tvenih usluga radi obavljanja liječenja i 
pružanja skrbi.

Želite li znati više? 
Kontaktirajte nas!

1177.se/sammanhallen-journalforing

datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen

regeringen.se/sb/d/10671

Razna mjesta gdje možete pronaći informacije:


