
INFORMATION OM 
LÄMNAT SAMTYCKE



Reglering
Informationshantering och journalföring inom vård och omsorg regleras  
i Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Patientsäkerhets-
lagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd  
och service till vissa funktionshindrade och den allmänna dataskydds-
förordningen (GDPR).

Dessa reglerar hur uppgifter ska hanteras och förvaras både muntligt, 
skriftligt och i datamiljö för att obehöriga inte ska få tillgång till dem.

Varför förs journal?
Personal har i lag skyldighet att dokumentera. 

Dokumentationen behövs för en god och säker vård, omsorg och  
service. Journalen är en juridisk handling och ett arbetsverktyg.

Varför behövs samtycke?
Vård, omsorg och service utförs i teamarbete mellan olika yrkesutövare 
och vårdgivare. För att du ska få en samordnad vård med en hög kvalitet 
och säkerhet behöver personalen ta del av den information om dig som 
är nödvändig för insatsen. Det är bara den personal som är involverad i 
din vård, omsorg och service som har rätt att ta del av uppgifter som  
rör dig. 

Den personal som tar del av dina uppgifter omfattas av sekretess och 
får inte föra vidare uppgifter om dig som de får kännedom om. 

Därför frågar vi också om till vem/vilka av dina närstående vi får delge  
information om ditt hälsotillstånd.



Vilken personal är det som tar del av  
uppgifterna?
Det beror på vilken insats det gäller men det kan röra sig om distrikts-
sköterska/sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysio-
terapeut, läkare, biståndshandläggare, områdeschef, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och i förekommande fall studenter till dessa yrkesutövare 
samt viss administrativ personal som hanterar dina uppgifter för avgifter, 
statistik och uppföljning av kvalitet. 

All personal som tar del av dina uppgifter i datamiljön registreras.  
Personalen tar inte del av alla uppgifter utan delar av uppgifterna som 
de behöver för sitt uppdrag.

Hur länge gäller samtycket?
Lämnat samtycke gäller för hela vårdtiden inom en vårdform (så som 
korttidsvistelse, inskriven i hemsjukvården, inflyttad på särskilt boende) 
om du inte angivet något annat. Vi dokumenterar ditt samtycke när  
vården inleds och får på så sätt god kännedom om hur du vill ha det.

Om du vill ändra ditt samtycke
Kontakta din distriktssköterska/sjuksköterska/rehabpersonal eller  
biståndshandläggare så hjälper de dig att ändra ditt samtycke.  
Du kan när som helst återta ett lämnat samtycke.



Registrering i nationella kvalitetsregister
Vi använder kvalitetsregister i verksamheten där vi registrerar uppgifter 
om ditt hälsotillstånd. Syftet med detta är att utveckla och säkra vårdens 
kvalitet så att du får rätt åtgärder insatta och för att förebygga risker i 
vården. Uppgifter till registret hämtas från dig eller din journal. Det är 
personal inom enheten och administrativ personal som tar del av upp-
gifterna. 

Om du inte vill bli registrerad så ska du säga till din distriktssköterska/
sjuksköterska eller rehabpersonal. Om det då finns uppgifter om dig så 
raderas dessa. 

Tala med hälso- och sjukvårdspersonalen om du vill ha mer information.

Uppgifter från IT-verktyget Pascal 
För att du ska få rätt läkemedel och för att vi ska veta om det finns ett 
recept behövs ditt samtycke att få använda läkemedelsförteckning som 
nås via Pascal. IT-verktyget kan användas av både apotekspersonal och 
legitimerad personal.

Under 2020 kommer en nationell läkemedelslista att införas där eHälso-
myndigheten är personuppgiftsansvarig. Vi behöver då ditt samtycke för 
att kunna ta del av den.



Hur fungerar informationshämtande via  
Nationella patientöversikten (NPÖ)?
Legitimerad personal som har en aktuell vårdrelation med dig kan med 
ditt samtycke hämta uppgifter via Nationella patientöversikten. Det inne-
bär att vissa uppgifter görs tillgängliga från andra vårdgivare direkt via 
datorn. Till exempel kan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal då 
läsa vissa delar av informationen från regionens patientdatajournal som:

• Var du har vårdats tidigare och varför 

• Vilken medicin du tar 

• Om du är överkänslig mot något

• Vilka diagnoser du har 

• Provsvar 

För att få hämta information måste legitimerad personal inför varje  
vårdrelation (t.ex. inskrivning i hemsjukvård, korttidsvistelse eller vid  
inflyttning till särskilt boende) fråga om ditt samtycke att få läsa i NPÖ. 

Du samtycker då till att distriktssköterska/sjuksköterska/arbetsterapeut 
och fysioterapeut får ta del av dina uppgifter.

I en nödsituation, om det är fara för liv och hälsa har legitimerad personal 
möjlighet att läsa utan att fråga.



Om du vill spärra uppgifter
Om du inte vill att dina uppgifter ska kunna hämtas via NPÖ ska du  
kontakta den vårdgivaren som har dina uppgifter (t.ex. en läkare eller  
avdelning/mottagning inom regionens sjukvård) och begära att få  
spärra informationen. 

Om du spärrar information måste du sedan själv informera vård-
personalen om sådant de behöver veta för att du ska kunna få god 
vård. Information som spärrats kan göras tillgänglig igen av dig.

Tidigare nämnda lagar reglerar hur vården ska hantera dina uppgifter.  
Information om dig i NPÖ skyddas så att ingen obehörig kommer åt den. 
Alla som tagit del av dina uppgifter registreras och du har rätt att få veta 
vem som läst dina journaluppgifter.

Mer information om NPÖ finns på www.1177.se/jonkopings-lan  
(sök efter patientjournal eller sammanhållen journalföring). Du kan också 
fråga legitimerad personal du har kontakt med om du undrar något.

http://www.1177.se/jonkopings-lan


Hur hanteras dina personuppgifter?
Gislaveds kommun, socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). De flesta uppgifterna 
hanteras med hjälp av informationsteknik. Vill du ha information om  
vilka uppgifter som hanteras och hur de hanteras kan du vända dig till 
socialförvaltningens dataskyddsombud. 

Skicka en skriftlig och undertecknad förfrågan till:

Dataskyddsombud för Socialförvaltningen
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved 

Telefon: 0371-810 00
E-post: dataskyddsombud@gislaved.se

Varje gång du är i kontakt med socialtjänsten och vården  
registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att kunna  
hantera ditt ärende och för att vård och omsorgen ska bli bra,  
trygg och säker. Uppgifterna får bara användas av de som har  
behörighet till det.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter  
på www.gislaved.se/gdpr

mailto:dataskyddsombud%40gislaved.se?subject=
http://www.gislaved.se/gdpr
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gislaved.se/omsorgstod

Gislaveds kommun 
Socialförvaltningen  

332 80 Gislaved

Tel. 0371-810 00 
kommunen@gislaved.se

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss:

Socialförvaltningen
Besök Stortorget 1, Gislaved
Telefon 0371-810 00, kontaktcenter
E-post socialforvaltningen@gislaved.se

http://www.gislaved.se/omsorgstod
mailto:kommunen%40gislaved.se?subject=
mailto:socialforvaltningen%40gislaved.se?subject=

