Information till Patienter som är kvarskrivna på sin gamla
bostadsort och söker vård i Landstinget Blekinge.
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Som kvarskriven har du rätt att få vård oavsett var du befinner dig i Sverige.
Som patient i Landstinget Blekinge har du möjligheten att få en journal med andra
uppgifter än dina riktiga (namn och reservnummer) och utan adress, telefonnummer eller
andra personliga uppgifter som kan avslöja din identitet. Det nya reservnumret byggs upp
av korrekt årtal, datum då du söker vård och ändelse utifrån kön. T ex en kvinna född
1961 och som söker vård 27 februari får t ex reservnummer 19610227-AA2A.
Vi kan inte erbjuda pappersjournal då vi inte kan garantera säkerheten för dessa uppgifter.
Ditt korrekta personnummer förvaras inlåst i dubbla kuvert hos den vårdenhet som
skapar dina nya uppgifter.
För att få ett reservnummer i landstinget måste du kunna visa upp ditt
kvarskrivningsbeslut och giltig legitimationshandling. Du kan behöva visa detta flera
gånger varför du alltid ska ha det med dig då du söker vård.
Du har också möjlighet att få en fast vårdkontakt som känner till din situation och som
du litar på. Denna person kan vara din kontakt i vården, svara på frågor och förmedla
dina frågor och svar.
Du får ett kort via din fasta vårdkontakt där du hittar det reservnummer där dina
journalanteckningar är skrivna. Detta kort ska visas upp när du söker vård i landstinget
Blekinge.
Det är du själv som måste förmedla informationen som finns inskriven i din riktiga
journal.
Begär själv ut journalkopior från din riktiga journal om uppgifterna i denna behövs. Tänk
på att klippa bort/stryka sådana uppgifter som kan avslöja din rätta identitet.
Du måste kunna visa giltig legitimationshandling t ex för att få ett recept (skrivs ut på
papper).
Eftersom vården varken har adress eller telefonnummer till dig är det du som ansvarar för
att kontakta vården för att t ex få en ny tid, få svar på undersökningar du genomgått etc.
Fakturahantering måste ske på det riktiga personnumret. Landstinget rekommenderar att
du gör dina betalningar för öppenvård med kort eller med kontanter, faktura hantering
kan endast ske för slutenvård.

19610227-AA2A
Valfritt namn
Kortet utfärdat av:
•

Fia Jansson, medicinsk sekreterare

Tänk på:
• att ta med kvarskrivningsbeslut
• att ta med giltig identitetshandling
• att fråga efter telefonnummer till vården
• att inte lämna ut ditt telefonnummer
Fast vårdkontakt:
Fia Jansson, medicinsk sekreterare
0455-73xxxx

