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Bakgrund 

Vård och omsorg bygger på att brukaren samtycker till de insatser och vårdåtgärder som 
beviljats/ordinerats. Närstående eller företrädares önskan om insatser och vårdåtgärder måste 
också bygga på brukarens samtycke. Ansökan om insatser och vårdåtgärder kan endast göras 
av brukare eller företrädare. Insatser och vårdåtgärder kan utföras först när brukaren samtyckt 
till detta. Brukaren kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke till beviljade insatser och 
vårdåtgärder. Om muntligt samtycke inte kan inhämtas ska menprövning utföras. Oavsett 
dokumenterat samtycke/utförd menprövning ska brukarens kroppsspråk vara vägledande i alla 
situationer.  

Målgrupp 

Riktlinjen omfattar alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt de externa 
utförare som antingen driver entreprenad eller ingår i LOV, där brukare har beslut om 
omsorgsinsatser och/eller är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Samtycke  

Riktlinjen för samtycke består av tre delar:  

1. Samtycke inför beslut och genomförande av insatser och vårdåtgärder  

2. Samtycke och menprövning  

3. Samverkan och informationsöverföring  

 

1. Insatser och vårdåtgärder bygger på frivillighet 

Vård- och omsorgspersonal har dock ett ansvar att säkerställa att brukaren får en god och 
säker vård och omsorg även i situationer när det är svårt att tolka brukarens önskan eller när 
sjukdom eller funktionsnedsättning gör att brukarens omdömesförmåga sviktar. Ett agerande 
som kan synas gå emot den enskildes vilja, antingen det sker till skydd för den enskilde eller 
för att motivera den enskilde till att göra något, ska ske med stor respekt.  

För att skydda brukaren mot skador har tidigare författningar gett visst stöd för att använda 
skydds- och begränsningsåtgärder. Idag finns inget lagligt stöd till skydds- och 
begränsningsåtgärder som går mot brukarens vilja. Undantaget är när lagen om psykiatrisk 
tvångsvård bedrivs i öppenvården där behandlingsansvaret kvarstår inom den slutna vården.  
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Personal får avvärja en situation där brukaren utsätter sig själv eller andra för omedelbar fara. 
Om risk för brukaren kvarstår ska personal samverka med andra huvudmän för bedömning 
och ställningstagande av åtgärder.  

 

2. Samtycke och menprövning  

Offentlighets- och sekretesslagstiftningen finns till för att skydda den enskildes integritet.  

Inom socialtjänsten (26 kap 1§ Offentlighets- och sekretesslagstiftningen) och inom hälso- 
och sjukvården (25 kap 1§ Offentlighets- och sekretesslagstiftningen) gäller sekretess för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående lider men. All personal och även studerande som 
genomför verksamhetsförlagd utbildning lyder under sekretess. Sekretessgränsen runt en 
myndighet gäller till exempel i förhållande till en privat vårdgivare eller till en enskild 
verksamhet inom socialtjänsten.  

Uppgifter som omfattas av sekretess får inte röjas, inte heller för annan myndighet eller olika 
verksamhetsgrenar inom samma myndighet. Att avslöja eller olovligen utnyttja en 
sekretessbelagd uppgift = brott mot tystnadsplikten.  

Vilka uppgifter ska skyddas?  

Uppgifter om enskilds personliga förhållanden ex. namn, adress, ålder, ekonomi, anställning, 
missbruk, handikapp m.m.  

Mot vem gäller sekretessen?  

• Personal som inte har en vård eller omsorgsrelation till brukaren  

• Myndigheter, privatpersoner och närstående där brukaren inte gett sitt samtycke till att 
sekretessen bryts.  

• Sekretess gäller såvida inte vårdnadshavaren har rätt och skyldighet enligt 6 kap 11§ 
föräldrabalken att bestämma i frågor som rör den unges personliga angelägenheter, om inte 1. 
Den unge lider betydande men om uppgiften röjs eller 2. Det annars anges i lag.  

Sekretessbrytande bestämmelse  

En sekretessbrytande bestämmelse såsom den enskildes samtycke, innebär att uppgifter kan 
utväxlas mellan olika myndigheter, verksamhetsgrenar, närstående eller andra enskilda.  
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Samtycke  

Samtycke kan inhämtas muntligt och ska alltid dokumenteras i samtyckesmodulen i Treserva. 
Skrivskydda dokumentationen och det blir en journalhandling. Ett samtycke ska innehålla 
uppgifter om vad man får samverka om, med vem samverkan får ske samt ha ett till och med 
datum. Brukaren ska informeras om att samtycket kan återkallas när som helst.  

Menprövning 

Om brukaren har en nedsatt beslutsförmåga och inte själv kan ge sitt samtycke ska 
menprövning utföras. Med menprövning menas en bedömning om brukarens förmodade 
samtycke, som grundar sig på beteende, förväntningar, kroppsspråk samt tidigare 
erfarenheter. Menprövningen ska alltid dokumenteras i Treservas samtyckesmodul. 
Skrivskydda dokumentationen och det blir en journalhandling. En menprövning ska innehålla 
uppgifter om vad man får samverka om,  med vem samverkan får ske samt ha ett till och med 
datum. 

Hur samtycke är inhämtat/menprövning är utförd 

 information om hur samtycke inhämtats/menprövning utförts ska dokumenteras i 
Treservas samtyckesmodul, på raden vid rubriken ”uppgift”. 

 

Inget samtycke/menprövning visar att brukaren kan lida men 

 information om att brukare inte lämnar samtycke/menprövning visar att brukaren kan 
lida men om informationsöverföring sker ska dokumenteras i Treservas 
samtyckesmodul. Välj ”sekretess”, ”inget medgivande” och på raden vid rubriken 
”uppgift” information om varför. Exempelvis information om att brukaren för sin egen 
talan alternativt skulle lida men om det sker en informationsöverföring. 

 

Om brukaren vill lämna begränsat samtycke/menprövning visar att brukaren kan lida men 

 om brukaren vill lämna samtycke till exempel en närstående men inte till den 
andra ska ”vissa begränsningar” väljas och en information om vad 
begränsningen innebär dokumenteras, på raden vid rubriken ”begränsning av 
uppgift”. 

 

Samtycke/menprövning – när?  

• Vid ny brukare – i myndighetsjournal, i SoL, LSS och HSL journal 
• Vid nyuppkomna behov - exempelvis informationsöverföring till ytterligare 

närstående/vårdgivare, vid skyddsåtgärder etc.  
• Vid årlig uppföljning - då de ska vara tidsbegränsade 
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Samtycke/menprövning – hur? 
Brukare med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar kan behöva särskilt stöd för att 
kommunicera, till exempel med hjälp av bilder, samtalsmatta eller annan metod eller 
hjälpmedel.  

Vid inhämtande: 

• Utgå från de rubriker som finns i Treservas samtyckesmodul och det som är aktuellt 
för den enskilda brukaren 
- alla är inte aktuella inom samtliga lagrum 

• Använd checklista – ”samtycke och menprövning” 
- finns i ledningssystemet vid riktlinjen, under blanketter och checklistor 

• Informera om och lämna ut foldern ”Samtycke – för din trygghet” 
- finns i ledningssystemet vid riktlinjen, under blanketter och checklistor 

 

Samtycke/menprövning – av vem? 

Chef/handläggare/hälso- och sjukvårdspersonal/ eller av chef specifikt utsedd person har 
behörighet att upprätta samtycke/utföra menprövning, efter samtal med brukaren, i Treserva.  

I Treserva är det sekretessgränser mellan olika lagrum och mellan enskilda verksamheter 
vilket innebär att varje yrkeskategori ansvarar för att inhämta samtycke/utföra menprövning. 
Därefter ska varje yrkeskategori dokumentera samtycket/menprövningen i Treservas 
samtyckesmodul. Det gäller även i situationer där samverkan skett exempelvis vid beslut om 
skyddsåtgärder.  

Samtycke till publicering av foto 

Använd blankett ”samtycke till publicering av foto”, som finns i ledningssystemet. Blanketten 
ska efter påskrift skannas in i Treserva och dokumentation om inhämtat samtycke ska 
dokumenteras i brukarens journal. Dokumentation ska även göras i samtyckesmodul, välj 
”sekretess”, vid ”uppgift” välj ”publicering av foto”. Vid ”bestämmelse” välj ”samtycke”. 

Det är viktigt att brukaren förstår vad den samtycker till och att en publicering följer andra 
riktlinjer, t.ex. om sociala medier. För brukare med nedsatt kognitiv förmåga kan det vara 
svårt att fullt ut förstå vad en publicering på sociala medier innebär, i det fallet ska en 
publicering undvikas eller begränsas till låsta konton. Det är chef som beslutar om och 
ansvarar för verksamhetens konton på sociala medier.  

Personal får inte inhämta samtycke till att publicera foton eller uppgifter om brukare på sina 
privata konton och ska inte använda privata konton i tjänsten. Om verksamheten delar 
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uppgifter på öppna konton kan medarbetare välja att interagera med innehållet inom 
plattformen.  

 

 

3. Samverkan och informationsöverföring  

När brukarens behov av insatser och vårdåtgärder ska tillgodoses är ofta många professioner 
involverade och flera olika lagstiftningar ligger till grund för besluten. En brukare kan få sina 
insatser verkställda genom flera utförare. Samverkan mellan dessa utförare behövs för att uppnå 
en god vård och omsorg. Personal med tillgång till information av betydelse för brukarens vård 
och omsorg måste ta ansvar för överföring av sådan information att en helhetssyn kan bildas både 
vid utredning av den enskildes behov och vid planering och genomförande av insatser och 
vårdåtgärder.  

Samverkan ska ske mellan brukares handläggare och olika utförare. Information som är av vikt 
för handläggningsprocessen, den medicinska behandlingen och omsorgen ska överföras till den 
som behöver den i sin profession. Information om brukaren ska finnas lättillgänglig för den som 
har ansvar att ge vård och omsorg till brukaren. Informationen ska skickas och förvaras på ett sätt 
som förhindrar att obehöriga kan ta del av den.  

Inre sekretess  

Med inre sekretess menas att innanför en sekretessgräns får uppgifter som omfattas av sekretess 
bara lämnas mellan olika professioner i den utsträckning som behövs för ett ärendes handläggning 
eller verksamhetens bedrivande. Den personal som deltar i vården/omvårdnaden kring en 
patient/brukare har rätt att ta del av de journalanteckningar som behövs för att kunna ge en god 
och säker vård/omvårdnad. Personal som inte deltar i arbetet kring patient/brukare får inte utan 
samtycke läsa i brukarens journal eller på annat sätt ta del av sekretessbelagd information även 
om tillgängligheten och möjligheten finns. I den elektroniska journalen loggas alla 
personalaktiviteter, det vill säga det går att se vem som loggar in i journalen, vid vilken tidpunkt 
det hände och vilka eventuella ändringar som gjorts.  

Information om dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation - GDPR) är en EU-lagstiftning 
som reglerar hantering av personuppgifter med syfte att skydda enskilda människors 
rättigheter och friheter. Förordningen reglerar vilka personuppgifter som offentliga och 
privata organisationer får samla in, hur de får användas och vilka rättigheter den registrerade 
individen har. I Sverige finns också Lagen om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten (SoLPUL) och patientdatalagen (PDL) som också reglerar hur personuppgifter 
får hanteras. SoLPUL och PDL är nationella lagar som kompletterar Dataskyddsförordningen 
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som har förträde över dessa två lagar. Om enskilda har synpunkter eller frågor utifrån 
dataskyddsförordningen kan de alltid vända sig till förvaltningens dataskyddsombud, mer 
information finns på www.molndal.se/personuppgifter.  

Styrdokument  

 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  
 Socialtjänstlagen (2001:453)  
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)  
 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)  
 Brottsbalk (1962:700) 24 kap (samtycke vid vårdåtgärder) 
 Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
 Patientdatalag (2008:355) 
 Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 

http://www.molndal.se/personuppgifter
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2001454-om-behandling-av-personuppgifter_sfs-2001-454
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/

