
Välkommen till 
Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus

Här hittar du information
På 1177.se och karolinska.se tillhandahålls olika tjänster 
som kan vara nödvändiga inför besöken hos oss på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus. Nedan följer några exempel på 
vad du kan använda hewmsidorna till:

•  Avboka eller omboka en tid

• Spärra och läsa journaler

• Få information om biobanker

• Få information om vårdgarantin

Viktigt att tänka på:
Avbokning av tid måste ske 24 timmar innan besöket för 
att du inte ska bli debiterad en avgift. Detta gäller även om 
du har frikort. 
    Det är även viktigt att tänka på att vi arbetar med 
sammanhållen journalföring för att andra vårdgivare 
ska kunna läsa om dina vårdbehov.Vårdnadshavare kan 
inte spärra barnets journal enligt patientdatalagen men 
patienten kan själv välja att spärra sin journal oavsett 
ålder. Detta görs i samråd med vårdpersonal via 1177.se 
eller karolinska.se. 

Prover och forskning
Vid besök på sjukhus tas ofta blod- och vävnadsprover 
som används i vårdsyfte. Dessa prover sparas i en biobank 
som skyddas av biobankslagen. Proverna kan även 
komma att användas vid forskning och utveckling av nya 
behandlingsmetoder. 
    För att utveckla och säkra vårdens kvalitet kan 
uppgifterna komma att registreras i olika kvalitetsregister. 
Du kommer att bli frågad av vårdpersonalen hur du vill 
att dessa prover behandlas.

Din tid kan ställas in  
Förutom att bedriva planerad vård tar vi även emot akut 
sjuka patienter. Ibland kan många akut sjuka patienter 
komma in på kort tid vilket kan påverka platssituationen. 
Av denna anledning ber vi er ha förståelse för om vi 
ringer och flyttar fram tiden för ditt planerade besök. 
     Om detta sker mindre än 48 timmar innan besöket kan 
du söka ersättning. Kontakta din operationsplanerare för 
mer information.

Om du är missnöjd 
Vi arbetar med att öka patientsäkerheten och vill därför 
veta vad ni tycker.  
Hit kan du vända dig med dina synpunkter:

•  Din vårdpersonal

•  Patientvägledarna                                            
(patientvagledare.karolinska@sll.se, telefon: 
08-517 707 11)

• Patientnämnden                                               
(patientnamndenstockholm.se, telefon:        
08-522 782 90)

• Inspektionen för vård och omsorg                   
(ivo.se, telefon: 010 - 788 50 00)

Kom ihåg:  
Astrid Lindgrens barnsjukhus är ett rök- och parfymfritt 
sjukhus. Vi ber dig därför använda de anvisade platserna 
för rökning och att du inte använder parfymerade 
produkter vid besöken.

Kom ihåg att Astrid Lindgrens barnsjukhus har flera olika avdelningar. 
Läs noga på din kallelse så att du hittar rätt!




