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Hantering av skyddade personuppgifter - checklista 

Stöd för verksamheter som ansvarar för brukare med skyddade personuppgifter 

Checklista 

Checklistan kan användas av enhetschef i verksamheten som ett stöd för att upprätta 
individuell handlingsplan för brukare med skyddade personuppgifter. Syftet med 
checklistan är att säkerställa områden, utifrån olika frågeställningar, där det kan finnas 
behov av att arbeta förebyggande med händelser som kan uppstå i verksamheten. 

Områden och frågeställningar  

Allmän information  

Brukarens namn  

Brukarens personnummer (viktigt för att kunna använda Skatteverkets 
postförmedling.)  

Brukarens närstående/företrädare 

Eventuell kontaktpersonal, dennes namn 

  

Skyddet  

Vem/vilka i familjen omfattas av skyddet? Vilken typ av skydd har den/dem?  

Vem skyddas brukaren ifrån?  

Finns det några särskilda risker som verksamheten måste beakta? Är det något som 
personalen ska vara uppmärksam på?  

Finns besöksförbud enligt domstolsbeslut?  

  

Information om brukarens situation  
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Vilka funktioner ska få information om brukaren? Vilka ska ha behörighet i Treserva? 
(enhetschef, MAS, SAS, MAR, verksamhetschef, personal)  

Vilken information ska personalen få?  

Får uppgifter lämnas ut och i så fall till vilka?  
Exempel på fras att använda om någon utomstående ställer frågor om personen. 
”Jag får inte lämna ut uppgifter om personer i denna verksamhet eftersom jag 
omfattas av tystnadsplikt i mitt arbete. Jag måste därför be dig att ta reda på den 
informationen på annat sätt.”  

  

Kontakt mellan verksamhet, brukare och företrädare 

Vad ska kontaktpersonal ha för uppgift?  

Hur ska brukaren/företrädare meddela verksamheten om situationen förändras (om 
skyddet ändras eller upphör, om familjen flyttar etc.)?  

 

Transporter  

Hur ska personuppgifterna skyddas vid sjuktransporter?  

Hur ska personuppgifterna skyddas vid andra typer av transporter?   

 

Listor  

Kan brukarens personuppgifter finnas med på listor? Hur ska det gå till?  

Vilken information ska finnas med?  

  

Utflykter   

Kan brukaren följa med på utflykter eller liknande?  

Vad ska personalen tänka på?  

  

Dokumentation  

Finns det någon tidigare dokumentation om brukaren?  



3 av 3 

Är dokumentation om brukaren sekretesskyddad i verksamhetssystemet Treserva? 

Ska övrig dokumentation hanteras manuellt eller ska brukaren få ett fingerat 
personnummer?  

Var förvaras brukar- och patientpärm innehållande individuell handlingsplan och 
genomförandeplan?  

 

Foto och sociala medier  

Kan brukaren finnas med på foto eller i sociala medier?  

 

Akuta situationer  

Vad ska personalen göra om en hotfull situation uppstår? Vem ska kontaktas? Hur?  

Vill brukaren/företrädare kontaktas när någon begär ut uppgifter (även när uppgifter 
inte lämnas ut)? 

Har brukaren fått information om hur hon eller han snabbt kan komma i kontakt med 
någon i personalen?   

  

Information till brukaren  

Vilken information har brukaren/företrädare fått om hur personalen hanterar skyddade 
personuppgifter?  

På vilket sätt har brukaren varit delaktig vid upprättandet av individuell handlingsplan 
samt genomförandeplan? 


