
 
 

ANVISNING 

Samtycke till överföring av vårdinformation 
När en patient skrivs in för slutenvård inom Ålands hälso- och sjukvård, 
kontrollera om ett          samtycke till informationsöverföring mellan sjukvården och 
socialvården i omvårdnadsfrågor finns. Om det inte finns så ska det efterfrågas 
så fort patienten anses förmögen att ta ett sådant ställningstagande. Det 
muntliga samtycket ska därefter dokumenteras i patientens vårdjournal där 
det ska framkomma om det är patienten själv eller dennes företrädare som 
gett samtycket samt vem som tagit emot detta. Därtill ska uppgiften om 
muntligt samtycke noteras i patientens personuppgifter i fältet för 
personuppgiftskommentarer, enligt bilaga 1. 

När patienten sedan kan anses förstå och underteckna ett skriftligt samtycke 
ska detta göras. En blankett för detta finns tillgänglig på ÅHS hemsida och på 
intranätet. Att skriftligt samtycke ges är viktigt för att klargöra ÅHS möjlighet att 
lämna ut sekretessbelagd information till annan myndighet och skyddar 
personalen från att misstänkas för ev. sekretessbrott. Om samtycke är omöjligt 
att få pga. patientens hälsotillstånd bör intressebevakare eller närmast anhörig 
kontaktas. Om samtycke gäller samarbete inom barnhabilitering finns en 
särskilt blankett som ska användas. 

Den undertecknade samtyckesblanketten gäller tillsvidare eller tills 
återtagande av samtycke redovisas. Återtagande av samtycke kan göras på en 
annan blankett som finns tillgänglig på ÅHS hemsida eller på intranätet och kan 
då fås av personalen. 

Samtyckesblankett skannas in i journalen under soc. flik med rubriken 
”Samtycke” och antecknas även som en personuppgiftskommentar. 
Journalarkivet sköter skanningen. Samtlig vårdpersonal (inkl. socialkuratorer) 
har i uppgift att bevaka att samtycke ges och journalförs så fort patientens 
hälsa tillåter. 

  



 

 

Bilaga 1: 

Beskrivning av var jag fyller i att samtycke getts och om det finns muntligen eller skriftligen. Se 
den inringade fliken respektive fältet. Vid muntligt samtycke ska namnet på den som gett 
samtycket (patienten eller företrädare för denna) och den personal som tagit emot det 
framkomma i vårdjournalen. 
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