Begäran om journalkopior
Blanketten används endast av patient eller anhörig

Kostnad vid begäran för eget bruk
Att begära en kopia på patientjournaler är kostnadsfritt upp till 9 sidor. Från 10 sidor tas en avgift på
50 kronor ut, därefter kostar varje sida 2 kronor. Maximal kostnad för journalkopior är 300 kronor.
Om du vill få kopiorna skickade via rekommenderat brev tillkommer porto på 55 kronor.

Så här kommer du åt dina journaler på nätet
Du kan läsa dina journaler på 1177.se. Där finns dina journaler för de flesta vårdinrättningar från och
med juni 2016. Logga in på www.1177.se för mer information.

NU-sjukvårdens journalutlämning
NU-sjukvårdens centralarkiv på Uddevalla sjukhus kan lämna ut journaler från Uddevalla sjukhus,
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) och öppenvårdsmottagningar som exempelvis Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUP). Vi har även journalanteckningar från sjukhusen i
Strömstad, Lysekil och Dalsland fram till och med 2015.
Vi har däremot inte tillgång till dina journaler ifrån dina besök på vårdcentraler. För att ta del av
dessa måste du kontakta din vårdcentral.

Handläggning
Vi försöker alltid se till att du ska få dina journaler så snabbt som möjligt. Tänk på att när du beställer
journalhandlingar äldre än 10 år kan handläggningstiden öka eftersom det inkluderar pappersarkiv
och mikrofilm.

Blanketten skickas till Centralarkivet
Det är viktigt att du fyller i hela blanketten. Saknar vi uppgifter måste vi kunna kontakta dig
och det kan då ta längre tid innan du får dina journalkopior
NU-sjukvården
Centralarkivet
Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla

→ Vänd för att fylla i blanketten →
POSTADRESS
NU-sjukvården
Centralarkivet
Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla

TELEFON
Vardagar 09:30-11:30
010- 435 65 99

E-POST
journalarkiv.nu@vgregion.se

HEMSIDA
www.nusjukvarden.se
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Patientuppgifter
Personnummer på den ansökan avser, 12 siffror (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Efternamn

Patienten avliden

Förnamn

Uppgifter om beställare (Om du beställer din egen journal, fyll endast i adress och telefonnummer)
Efternamn

Förnamn

Personnummer (på dig som beställer)

Relation till patient

Fullständig postadress, dit kopiorna ska skickas

Telefonnummer (mobiltelefon eller hemtelefon med
riktnummer)

Begärda journalhandlingar (Välj sjukhus för behandlingstillfället)
Uddevalla sjukhus

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Strömstads sjukhus

Lysekils sjukhus

Dalslands sjukhus

VIKTIGT

Klinik du önskar journalutdrag från (till exempel ortopedkliniken, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri)

Årtal (Till exempel 2002-2005)
Precisera vad du vill ha för utdrag från journalen, till exempel provsvar, röntgenutlåtande (om inget anges skickas
journaltexten)

Hur vill du få dina journalhandlingar?
Hemskickade med brev (ingen kostnad)

Hämta själv på Uddevalla sjukhus (ingen kostnad)

Skickade med Rekommenderat brev att hämta på postens utlämningsställe (55 kronor)

Beställarens namnteckning
Datum

Namnteckning

→ Vänd för information om journalkopior →

