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Rutin samordnande insatser                       
 
Inledning  
Samordnade insatser innebär att personal från hälso- och sjukvård samt berörda aktörer arbetar 
tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser/åtgärder för patienter 
som är i behov av stöd från flera aktörer. Detta ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och 
kompetens om långsiktig samverkan och samordning. 
 
Hälso- och sjukvården ska vara god betyder bland annat att den särskilt ska; 

• tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 

• bygga på respekt för patientens självbestämmande, samtycke och integritet 

• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

Sammanhållenjournal 
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska patienter i alla åldrar, som efter 
utskrivning har behov av insatser/åtgärder från den kommunala hälso- och sjukvården samt av 
primärvården, ska dokumenteras och hanteras i journalsystemet för säker 
informationsöverföring. 
 
Ansvar 

• Kommunens legitimerade personal ansvarar för att fylla i underlag, där beskrivs om 
personen sedan tidigare har insatser/åtgärder eller inte och vilka de är i så fall.  

• Patientens behov av ytterligare insats/åtgärder i samband med poliklinisk bedömning 
och/eller behandling inom slutenvården.  

• Kommunens legitimerade personal kan skicka remiss till annan vårdnivå om begäran om 
insats eller övertagande av ärenden.  

• Den som tar emot en vårdbegäran ska, innan övertagande av ansvar, göra en bedömning 
om insatsen kan utföras inom ramen för trygg och säker vård.  

• Vid avancerade vårdinsatser konsulteras MAS/MAR vid behov. 

• Beslut dokumenteras i patientjournalen.   
 
Tillvägagångssätt 
 
Informationsöverföringen ska så långt det är möjligt ske i systemet Cosmic Link.  
I andra fall är det Securemail eller remissförfarande som gäller.  
En säker informationsöverföring mellan vårdgivarna är en förutsättning för en säker hälso- och 
sjukvård. Den ska alltid ske skriftligt i men kan behöva kompletteras med en personlig kontakt 
via telefon.  
 
Sekretess; är grunden för all hantering av personuppgifter, uppgifter om patientens 
hälsotillstånd och personliga förhållanden, är att det råder sekretess och att den legitimerade 
personalen har tystnadsplikt. För att kunna bryta sekretessen krävs att en så kallad 
sekretessbrytande bestämmelse används. Det gäller både muntlig och skriftlig information. 
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Samtyckesbeslut av informationsöverföring är samtycke den vanligaste sekretessbrytande 
bestämmelsen som används inom kommunal hälso- och sjukvård.  
Så långt det är möjligt ska samtycke tas för varje ny situation där informationsöverföring är 
aktuell.  
 
Beslut om samtycke kan tas genom en direktfråga om man får informera en annan part eller 
genom att informera patienten om att man till exempel planerar att ta kontakt med läkare 
angående ett problemområde. Om patienten inte motsätter sig, förutsätts att hen gett sitt 
samtycke till att nödvändigt journalmaterial överförs vid kontakten.  
 
För att undvika oklarheter gällande vad patienten samtycker till och inte, ska legitimerad 
personal dock alltid kontrollera och dokumentera samtycke till olika former av 
informationsöverföring när en ny vårdrelation inleds. På så sätt finns ett skriftligt samtycke i de 
situationer då patienten inte kan tillfrågas eller då hälsotillståndet gör att patienten inte kan ta 
ställning.  
 
Följande samtycken är obligatoriska för legitimerad personal att efterfråga och dokumentera:  

• Samtycke till att närstående får informeras om patientens hälsotillstånd och aktuella 
behandlingar. Vilka individer som samtycket gäller för ska framgå.  

• Samtycke till informationsöverföring mellan vårdgivare som ansvarar för patientens 
hälso- och sjukvård.  

• I journalen ska det framgå om patienten samtycker eller nekar till 
informationsöverföring. Om patienten delvis samtycker till informationsöverföring ska 
det tydligt framgå och övrig informationsöverföring eller att man samtycker till att ens 
barn får muntlig information om hälsotillstånd och pågående åtgärder men inte att de 
får tillgång till journal. Dokumenterade samtycken gäller tills dess att annat 
framkommer. Om en patient ändrar sitt ställningstagande till samtycke ansvarar 
legitimerad personal att ändra det dokumenterade samtycket.  

 
Uttryckligt samtycke innebär att den enskilde muntligt, skriftligt eller på annat sätt visar vad den 
ger samtycke till och inte, det förutsätter att bedömningen är att den enskilde förstår vad den 
tar ställning till. Legitimerad personal ansvarar för att göra en individuell bedömning om 
patienten kan ge ett uttryckligt samtycke eller inte.   
 
Presumtivt samtycke innebär att om patienten på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl 
inte kan ta ställning till samtycke hindrar det inte att uppgifter lämnas ut.  
I vården har det utvecklats en praxis där företrädare för verksamheten, om möjligt i samråd med 
patientens anhöriga, fattar beslut utifrån principen om den enskildes förmodade vilja, ett så 
kallat hypotetiskt samtycke, eller utifrån principen om patientens bästa. Presumtivt samtycke 
kan vara aktuellt när det gäller att lämna ut uppgifter till närstående.  
 
Menprövning ska alltid göras innan uppgifter om en patient lämnas ut och innebär att 
legitimerad personal prövar om informationen kan lämnas ut, utan att det är till men för 
patienten eller dennes anhöriga. Begreppet lida men har en mycket vidsträckt innebörd och kan 
vara olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut. 
Utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskilde personens egen upplevelse och 
bedömningen bör därför göras av någon med god kännedom om personen och situationen.  
 
Exempel känsliga uppgifter är:  
• adress  
• telefonnummer  
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• ålder  
• familjesituation  
• hälsotillstånd 
• funktionsnedsättning  
• missbruk  
• anställning  
• ekonomisk situation.  
 
Undantag från kravet att genomföra menprövning eller ta hänsyn till dess resultat gäller om:  

• det föreligger uppgiftsskyldighet enligt lag  

• om informationsöverföring får ske med stöd av särskild bestämmelse i offentlighet- och 
sekretesslagen.  

• om patienten samtycker till att uppgifterna lämnas ut. Det gäller dock inte om det finns 
uppgifter om annan person, till exempel Närstående/anhörig, i journalen. 
 
Relaterade dokument 
Regionens vårdgivarwebb 
Socialstyrelsen (2020) samordnade insatser 
Offentlighets– och sekretesslagen (2009:400)  
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), PSL 
 
 
             
 


