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Så här ska samtycket användas – instruktion till ReKo

• Samtycket måste vara undertecknat av patienten innan uppgifter på
individnivå lämnas till berörda myndigheter.
• Patientens samtycke ska alltid vara skriftligt.
• Kopia på samtycket skickas till berörda myndigheter.
• Samtycket är giltigt under pågående ärende. Om ärendet avslutas så ska nytt
samtycke inhämtas vid eventuell ny kontakt med patienten.
• Bara uppgifter som är relevanta för den aktuella situationen får lämnas ut.
• Samtycket gäller bara uppgifter rörande denna patient och omfattar således
inte uppgifter om övriga familjemedlemmar och anhöriga.
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Samtycke
Vårt mål är att underlätta för dig att komma tillbaka från din sjukskrivning.
För ett snabbare omhändertagande och rätt hjälpinsats behöver du kanske träffa
olika yrkeskategorier inom vården. Vi samverkar även med din handläggare vid
Försäkringskassan – och vid behov även med handläggare vid Arbetsförmedlingen
och socialtjänsten.
Sekretesslagen innebär att personal inom sjukvården och de olika handläggarna inte
får tala om dig med varandra. Vi har tystnadsplikt och dina uppgifter omfattas av
sekretess.
Tycker du att det vore enklare om vi inom vården och de olika handläggarna fick
tala med varandra om din situation – även då du inte är med?
Då kan du ge din tillåtelse till detta.
Vill du tillåta att vi (vårdpersonal och handläggare) får tala med varandra om hur du har
det och hur vi bäst kan ge dig hjälp?
Då behöver vi ditt samtycke/godkännande genom att du skriver under detta papper.
Detta samtycke gäller bara det här ärendet. Endast uppgifter som är relevanta för den
aktuella situationen kommer att lämnas ut till berörda myndigheter.
Vi skickar en kopia av detta intyg till den/de som vi behöver tala med. Då vet de att
du samtyckt/godkänt, att de får tala om dig med oss i sjukvården – och med
varandra.
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke/godkännande.
Din rehabkoordinator:…………………………………………………………..
Namnteckning: ….………………………………………………………………
Namnförtydligande:….…………………………………………………………
Personnummer: …………………………………………………………………
E-post: …………………………………..… Mobil:……………………………
Datum: ………………………
Tack för din medverkan!

