Jag ger mitt samtycke till att legitimerad
personal som arbetar med hemsjukvård
och personal inom socialtjänst i
Falkenbergs kommun:
- vid gemensamma insatser får utbyta information med varandra
- vid behov lämnar information till andra vårdgivare, t ex vårdcentral eller inskrivande sjukhus

Samtycke till
informationsöverföring

- vid behov får hämta information från andra vårdgivare, t ex
vårdcentral, utskrivande sjukhus.
- vid behov får ta del av uppgifterna i Nationell Patientöversikt
(NPÖ)
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Samtycke till informationsöverföring
Kommunens hemsjukvård och socialtjänst ska säkra din vård och
omsorg. För att detta ska vara möjligt krävs att personalen som är
nära dig får ta emot och lämna relevant och aktuell information
som rör dig.
Informationen kan omfatta både sociala och sjukvårdande
insatser som rör din dagliga livsföring, sjukvård och omsorg.
Informationsöverföring kan ske i både muntlig och skriftlig
form, dels inom kommunen och dels med andra vårdgivare.
Du har alltid möjlighet att spärra informationsöverföring till
andra vårdgivare samt mellan sjukvård och omsorg.
Du kan alltid ändra ditt samtycke. Föräldrar till minderåriga barn
kan inte spärra barnets uppgifter. Sekretessen får tas bort utan ditt
samtycke vid akuta och livshotande situationer.

Information om Nationell Patientöversikt
(NPÖ)
För att säkerställa vården efter att du blivit inskriven i kommunens
Hemsjukvård kan arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska,
alltså legitimerad personal som deltar i din vård, gå in i NPÖ för att
ta del av det som rör din vård. I NPÖ registreras delar av journal
från andra vårdgivare. Hur vi hanterar dina uppgifter styrs av
patientdatalagen.
Syftet med lagen är att skydda din integritet, öka patientsäkerheten
och ge vårdgivare möjlighet att, när det är befogat, ta del av varandras
patientuppgifter i en så kallad sammanhållen journal.
För att vi ska kunna ta del av dina uppgifter, behöver du ge ditt
samtycke.
Varje gång legitimerad personal tar del av dina uppgifter, registreras
det i en så kallad logg. Du kan själv begära att få ta del av den
informationen (loggutdrag) hos din vårdgivare.
Övrig information finns att läsa i broschyren ”Patientjournalen för
säkrare vård”

