
 

 

  

Vid nedsatt beslutsförmåga 
Om en brukare har nedsatt beslutsförmåga, och 
inte själv kan ge sitt samtycke, ska menprövning 
utföras. Menprövning innebär att man gör en 
bedömning om brukarens förmodade samtycke.  

Genom att ta hänsyn till brukarens beteende, 
förväntningar, kroppsspråk samt tidigare 
erfarenheter fattas ett beslut om brukaren kan 
anses ge samtycke eller inte.  

Menprövning är tidsbegränsat och följs upp på 
samma sätt som ett samtycke. 

Brukarens kroppsspråk och uttryck ska alltid vara 
vägledande i alla situationer, oavsett om det gäller 
ett redan dokumenterat samtycke eller en utförd 
menprövning. 

 

 

 

 

 

 

SAMTYCKE 
För din trygghet 

Vård- och omsorgsförvaltningen 



 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

Ditt samtycke är viktigt 
Vi vill att du ska få en så trygg och säker vård och omsorg 
som möjligt. Det kan vi ge dig genom att förmedla 
information om dig och dina behov till den vård- och 
omsorgspersonal som du kommer i kontakt med. Vid behov 
kan vi även lämna information till dina närstående och andra 
aktörer. För att få göra detta behöver vi ditt godkännande. 
Det kallas samtycke. 

Flera samtycken kan behövas 
Varje verksamhet måste inhämta ett samtycke för varje 
insats eller område som de ansvarar för. Därför kan det 
hända att du behöver ge ditt samtycke flera gånger.  

I dessa fall behöver vi ditt samtycke: 

• När vi utreder en ansökan om insats för dig. 
• När du skrivs in i hälso- och sjukvården. 
• När vi startar en vård- och omsorgsinsats hos dig. 
• När vi ser ett nytt behov av samtycke. 
• När det är dags att följa upp ditt samtycke.  

 
Du kan lämna ditt samtycke muntligt, antingen vid ett möte 
eller via telefon när vi kontaktar dig. 

Du bestämmer 
När du ger ditt samtycke till oss väljer du vem som får ta del 
av informationen om dig. Ditt samtycke är tidsbegränsat och 
ska följas upp med jämna mellanrum. Du kan också återkalla 
ditt samtycke om du skulle ändra dig. För att lättare komma 
ihåg vad du samtyckt till kan du be om utskrift av skriftligt 
upprättat samtycke som tillhör din journal. 

 

Mer information om samtycke och sekretess inom  
vård- och omsorgsförvaltningen 

Lag om sekretess 
All personal och alla elever i vård- och omsorgsförvaltningen lyder 
enligt lag under sekretess. Det innebär att de inte får föra vidare 
muntliga och skriftliga personliga uppgifter om en brukare som t.ex. 
namn, adress, ålder, ekonomi, anställning eller missbruk. Denna 
information får exempelvis inte föras vidare till privatpersoner, 
anhöriga, försäkringsbolag, myndigheter samt till personal som inte 
deltar i det direkta vård- och omsorgsarbetet kring brukaren. 
Sekretess gäller även mot avlidna. 

Undantag från sekretessen får endast göras om brukaren samtycker 
och då endast för de delar som brukaren samtyckt till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


