Metodstöd Treserva
Sekretess/samtycke

Örebro kommun
orebro.se

160620

version 5

2

METODSTÖD TRESERVA, SEKRETESS/SAMTYCKE

Innehåll
Innehåll............................................................................................................................................ 2
Se lista med samtycken och sekretessbrytande åtgärder ......................................................... 3
Treserva (chefsskrivbord, arbetsterapeut, sjuksköterska). .........................................................................................................3
Treserva genomförandeweb (omvårdnadspersonal/baspersonal) .....................................................................................3

Öppna modulen för Sekretess/samtycke .................................................................................... 4
Öppna för att läsa sekretess/samtycke från skrivbordet (chefsskrivbord, arbetsterapeut, sjuksköterska).......................4
Öppna för att läsa eller skriva in i sekretess/samtycke via ikonen (chefsskrivbord, arbetsterapeut, sjuksköterska).......4
Grundbild Sekretess/samtycke .............................................................................................................................................5

Dokumentera samtycken och sekretessbrytande bestämmelser ............................................. 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sekretess ...............................................................................................................................................................................6
Tidsperiod..............................................................................................................................................................................6
Uppgift ..................................................................................................................................................................................7
Bestämmelse ........................................................................................................................................................................8
Omfattning och begränsningar..........................................................................................................................................9
Beslutsunderlag ..................................................................................................................................................................10
Spara...................................................................................................................................................................................11
Lägga bevakning ..............................................................................................................................................................11
Utskrift ..................................................................................................................................................................................12
Skriv ut lista..........................................................................................................................................................................12

Uppföljning av samtycke ............................................................................................................. 13
Kopiera och förlänga tid......................................................................................................................................................13
Avsluta.....................................................................................................................................................................................13

Registrera samtycke till skydds och begränsningsåtgärd....................................................... 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Samtycke till insats/åtgärd ................................................................................................................................................14
Ange tidsperiod .................................................................................................................................................................14
Uppgift ................................................................................................................................................................................14
Bestämmelse ......................................................................................................................................................................15
Omfattning och begränsningar........................................................................................................................................16
Spara...................................................................................................................................................................................16
Lägga bevakning ..............................................................................................................................................................16
Uppföljning .........................................................................................................................................................................16

METODSTÖD TRESERVA, SEKRETESS/SAMTYCKE

3

Se lista med samtycken och sekretessbrytande
åtgärder
Treserva (chefsskrivbord, arbetsterapeut, sjuksköterska).
Registrerade samtycken och sekretessbrytande åtgärder visas i lista på skrivbordet.
•

Markera en aktuell
person i trädet.

•

Klicka på fliken

Sekretess/samtycke.

En lista visas med samtliga
registrerade samtycken och
menprövningar. (Även de
samtycken som registrerats i
HSLjournalen innan modulen
lades till)

Treserva genomförandeweb (omvårdnadspersonal/baspersonal)
•

Klicka på en aktuell
person i trädet

•

Klicka på listen med
Samtycke

En lista visas med samtliga
registrerade samtycken
sekretessbrytande åtgärder.
För att se detaljer som
tidsperiod och omfattning
av samtycket, så klicka på
Öppna.

Du kan också klicka på ikonen i trädet för att komma till Sekretess/samtyckesmodulen.
Omvårdnadspersonal/baspersonal kan endast läsa och inte registrera eller ta bort samtycken.
Om samtycke är aktuellt att dokumenteras av omvårdnads/baspersonal görs det i den Sociala journalen
under nyckelordet Samtycke
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Öppna modulen för Sekretess/samtycke
Öppna för att läsa sekretess/samtycke från skrivbordet
(chefsskrivbord, arbetsterapeut, sjuksköterska).
Om fliken för sekretess/samtycke (2.) är rödmarkerad finns ett samtycke registrerat.
Ett nytt samtycke kan endast göras via ikonen.
1. Markera vald person i trädet.
2. Öppna fliken Sekretess/samtycke
3. Markera ett samtycke i listan.
4. Klicka på Välj…
Du kommer nu till grundbilden i
Sekretess/samtyckesmodulen där
du kan läsa en lista och öppna
aktuella samtycken för att se
detaljer.

1.

2.
3.

4.

Öppna för att läsa eller skriva in i sekretess/samtycke via ikonen
(chefsskrivbord, arbetsterapeut, sjuksköterska).
Dubbelklicka på ett vårdåtagande
Klicka på ikonen för
Sekretess/samtycke

Du kommer nu till grundbilden i
Sekretess/samtyckesmodulen där du
kan läsa och skriva in samtycken.

Arbetsterapeut och sjuksköterska kan också öppna sekretess/samtyckesmodulen från patientjournalen.
Klicka på ikonen för
Sekretess/samtycke

Du kommer nu till grundbilden i
Sekretess/samtyckesmodulen där du
kan läsa och skriva in samtycken.
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Grundbild Sekretess/samtycke
När du öppnat Sekretess/samtyckesmodulen kommer du till denna grundbild.
Längst ner i Grundbilden för Sekretess/samtycke finns en lista med samtliga registrerade samtycken.
Klicka på Öppna för att se detaljerna i registreringen.
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Dokumentera samtycken och sekretessbrytande
bestämmelser
Sekretess gäller för all utlämnande av uppgifter och informationsöverföring och det är viktigt att
dokumentera på vilken grund det sker. Man ska alltid i första hand efterfråga samtycke från den enskilde.
Om den enskilde av något skäl inte kan lämna samtycke kan det vara aktuellt med en menprövning eller
annan sekretessbrytande bestämmelse. Se nedan under avsnittet om Bestämmelse vad som gäller inom
hälso och sjukvård och socialtjänsten.
Sekretess och utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i det här sammanhanget regleras i:
• Hälso och sjukvårdslagen 1982:763
• Socialtjänstlagen 2001.453
• Offentlighets och sekretesslagen 2009:400
• Patientdatalagen 2008:355
• SOSFS 2008:14
Arbetsterapeuter, sjuksköterskor och enhetschefer kan registrera samtycken till att information får
inhämtas och lämnas ut om personen. Observera att samtycke behöver inhämtas för varje lagrum.
När det gäller hälso och sjukvård ska rutinen ”Informationsöverföring och samtycke inom hälso och
sjukvård” följas.

1.

2.

3.
4.

8.

5.
6.

9.

7.

10.

1. Sekretess
När du öppnar grundbilden i Sekretess/samtyckemodulen är markeringen förinställd på Sekretess.
2. Tidsperiod
Ange tidsperiod Fr.o.m. – T.o.m. Tidsperioden är förinställd på 1 år, men aktivt val av tidsperioden bör
alltid göras utifrån vad som är relevant för patienten.
Lämnade samtycken måste förnyas i modulen minst 1 gång om året, även om samtycket är medgivet
för hela vårdtiden i kommunen. Se avsnittet om att följa upp och förnya samtycken. Om samtycket
gäller för en kortare tid, t.ex vid en enstaka insats ange den tidsperiod det gäller. (Bevakning kan
läggas efter att registreringen har sparats, se nedan).
Observera att den enskilde när som helst har rätt att dra tillbaka sitt samtycke.
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3. Uppgift
Välj Uppgift i gardinen

Info. överföring HSL mellan vårdgivare

Används av arbetsterapeuter och sjuksköterskor för att registrera samtycke
till informationsöverföring mellan vårdgivare. Muntligt och skriftligt samt
sammanhållen journal NPÖ. Begränsningar för informationsöverföringen
beskrivs vid punkt 5.
Info. överföring HSL till annan person

Används av arbetsterapeuter och sjuksköterskor för att registrera att den
enskilde samtyckt till eller vill begränsa att information om hälsotillståndet
lämnas till andra personer (t.ex anhöriga). Hur begränsningar anges
beskrivs vid punkt 5.

Informationsöverföring LSS

Används av enhetschefer inom Förvaltningen för funktionshindrade för
att registrera samtycke till informationsöverföring till annan enskild t.ex.
närstående, mellan utförare, till landstinget eller andra myndigheter för att
personuppgifter får lämnas ut. Det ska tydligt framgå i vilket syfte
informationsöverföringen ska ske.

Informationsöverföring SoL

Används av enhetschefer inom Vård och omsorg och privata utförare av
omvårdnad för att registrera samtycke till informationsöverföring mellan
utförare och till landsting.
Samtycket avser utlämnande av information om biståndsbeslut och
verkställighet.
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4. Bestämmelse
Välj typ av sekretessbrytande
bestämmelse i gardinen

För HSL gäller följande:
Samtycke

Används alltid i första hand vid HSL då den enskilde ger muntligt samtycke eller
på annat sätt visar att den enskilde förstår och ger sitt samtycke.

Utredning
beslutsoförmögen

Används då den enskilde är beslutsoförmögen och på grund av sitt hälsotillstånd
inte kan lämna samtycke till informationsöverföring och NPÖ. Lagstöd för
utredning för att ta del av NPÖ finns i patientdatalagen och övrig
informationsöverföring i offentlighets och sekretesslagen, se vidare i rutinen
Informationsöverföring och samtycke inom hälso och sjukvård. Finns begränsningar ska de
anges vid punkt 5.

Menprövning

Menprövning används endast i undantagsfall och endast vid enstaka tillfällen
då ett samtycke ej kunnat inhämtas eller utredning beslutsoförmögen ej kunnat
göras.
I första hand ska alltid en utredning beslutoförmögen göras då en person bedöms
som beslutsoförmögen, se nedan. En menprövning
kan aldrig ligga till grund
för att ta del av uppgifter i NPÖ.

För SoL och LSS gäller följande:
Samtycke
Används alltid i första hand vid SoL och LSS då den enskilde ger muntligt, skriftligt
samtycke eller på annat sätt visar att den enskilde förstår och ger sitt samtycke.
Finns det legal ställföreträdare som har uppdrag att bevaka rättigheter, så kan
samtycke inhämtas av denne.
Menprövning

Menprövning är den sekretessbrytande bestämmelsen i socialtjänsten. (26 kap. 1§
Offentlighets och sekretesslagen)
Då inte samtycke kan inhämtas och det bedöms som nödvändigt kan handläggare
eller chef ta ställning till att bryta sekretess. Då görs en menprövning och
utgångspunkten är att det är klarlagt att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider men av att personuppgifter röjs.
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5. Omfattning och begränsningar
Välj Omfattning

Förutsättningen för att ha rätt till att ta del av information är en aktuell vårdrelation/uppdrag. Om den
enskilde ändå i samband med inhämtande av samtycke ger uttryck för begränsningar ska det respekteras
och dokumenteras. Observera att det inte går att automatiskt begränsa tillgången i systemet.
Den enskilde har rätt att när som helst dra tillbaka givna samtycken.

Inga begränsningar

Inom HSL är utgångspunkten alltid inga begränsningar vilket innebär att
samtycket gäller för hela vårdgivaren Örebro kommun under hela vårdtiden.
När det gäller SoL har Örebro kommun valt att ha en gemensam
verkställighetsjournal för alla utförare för att kvalitetssäkra rättssäkerhet och
informationsöverföring vid verkställighet.
Därför gäller alltid Inga begränsningar för Informationsöverföring SoL.

Vissa begränsningar

Används då det finns begränsningar i samtyckets omfattning inom HSL.
Observera att den enskilde har rätt att begränsa sitt samtycke till Info.överföring
HSL mellan vårdgivare (punkt 3.) så det endast innefattar sammanhållen journal
(NPÖ) eller muntlig och skriftlig informations överföring.

Skriv i rutan TYDLIGT vad begränsningen gäller.
Vid hälso och sjukvård kan det vara t.ex:
o
o
o
o

Samtycket gäller EJ sammanhållen journal NPÖ
Samtycket gäller EJ information till Xxx Xxx
Samtycket gäller ENDAST arbetsterapeut Xxx Xxx
Samtycket gäller ENDAST Norrby HSL

Begränsningar av dokument och Samverkan Används inte, hoppa över.

Inget medgivande �

Innebär att personen nekar samtycke. Detta ska alltid respekteras om personen
har beslutsförmåga. Den som mottar det nekade eller återkallade samtycket
dokumenterar detta och avslutar eventuellt samtycke i NPÖ.
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6. Beslutsunderlag
Under beslutsunderlag görs förtydliganden då menprövning eller utredning beslutsoförmögen
genomförts.
Skriftligt eller muntligt samtycke

Används inte inom Vård och omsorg.
Inom Förvaltningen för funktionshindrade finns lokal rutin.
Se avsnitt om utskrift.
Ett muntligt samtycke gäller på samma vis som ett skriftligt.
En legal ställföreträdare kan föra den enskildes talan och förmedla samtycke i
den enskildes ställe, men inte samtycka till åtgärder mot den enskildes vilja.

Menprövning

Bocka i då en menprövning har gjorts. Ange kort vilken uppgift det gäller och
hänvisa till relevant dokumentation i verkställighetsjournal eller patientjournal.

Övrigt

Bocka i vid Utredning beslutsoförmögen. Hänvisa till journalanteckning under
Samordnad planering.

Bedöms som beslutsoförmögen, kartlagts med stöd av information från dotter Anna Ek
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7. Spara
• Klicka på Spara.
Du får frågan om du vill
skrivskydda.
•

Klicka på Ja

8. Lägga bevakning
Uppföljning av lämnade samtycken ska göras minst 1 gång om året.
efter att du sparat.

Klicka på Bevakning

2.

1.

3.

4.

5.

1. Välj egen bevakning
2. Välj bevakningsdatum. Bevakningen visas i listan på grundbilden 7 dagar innan det angivna
bevakningsdatumet.
3. Välj i listan vilka som ska bevaka uppföljning av samtycket. Du kan klicka var som helst i rutan
och skriva efternamn, så kommer namnet upp.
4. Flytta över valda namn till listan Bevakas av
5. Klicka på Spara och Stäng

12

METODSTÖD TRESERVA, SEKRETESS/SAMTYCKE

9. Utskrift
Du kan nu göra en utskrift i PDF format som den enskilde kan skriva under.
Detta ska göras om det finns lokal rutin för det framförallt inom Förvaltningen för funktionshindrade.
Klicka på Skriv ut �
Klicka på Öppna �
Underskrivna samtycken förvaras enligt
lokal rutin.
Observera att pdffilen endast är för
utskrift och inte får sparas i datorn,
eftersom den innehåller personuppgifter.

10. Skriv ut lista
Du kan göra en utskrift i PDF format med alla aktuella och avslutade samtycken.
Klicka på längst ner på grundbilden.
Klicka på Öppna
Observera att pdffilen endast är för
utskrift och inte får sparas i datorn,
eftersom den innehåller
personuppgifter.

METODSTÖD TRESERVA, SEKRETESS/SAMTYCKE

13

Uppföljning av samtycke
Ett skrivskyddat samtycke kan kopieras för att lägga ett nytt datum vid uppföljning.

Kopiera och förlänga tid

Klicka på Öppna i listan på det samtycke som ska följas upp.
Klicka på Kopiera. En dialogruta kommer upp. Klicka på Ja
Automatiskt ändras tiden fr.om till dagens datum och t.om till ett år
fram i tiden.
Om du vill ändra på tidsperioden så klicka på Ändra �
Klicka på Spara, skrivskydda och lägg bevakning (se tidigare avsnitt).

Avsluta
Ett befintligt samtycke avslutas då ändringar måste göras eller den enskilde drar tillbaka sitt samtycke
Klicka på Öppna i listan på det samtycke som ska avslutas
Klicka på Ändra.
Ändra t.om till dagens datum
Klicka på Spara.
Efter detta kn vid behov ett nytt samtycke skapas.
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Registrera samtycke till skydds och
begränsningsåtgärd
Arbetsterapeuter, sjuksköterskor och enhetschefer kan registrera samtycken till skydds och
begränsningsåtgärder.

1.

2.

7.

3.
4.
5.
6.

1. Samtycke till insats/åtgärd
Öppna grundbilden i Sekretess/samtyckemodulen.
Markera Samtycke till insats/åtgärd

2. Ange tidsperiod
Ange tidsperiod Fr.o.m. – T.o.m. Tidsperioden är inställd på 1 år.
Samtycken till skydds och begränsningsåtgärder följs upp kontinuerligt i
vårdplan/genomförandeplan och minst 1 gång om året i Sekretess/samtyckesmodulen.
(Bevakning kan läggas efter att registreringen har sparats, se sidan 11.)

3. Uppgift
Välj Uppgift i gardinen
Skriv i rutan hänvisning till
aktuell vårdplan eller annan
journalanteckning i
patientjournalen eller
verkställighetsjournalen.
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4. Bestämmelse
Välj typ av samtycke i gardinen
(Menprövning används inte)

Hypotetiskt samtycke 

Används då personen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan lämna
samtycke, utan hypotesen bygger på antagandet att den enskilde skulle ha
samtyckt och inte ha motsatt sig åtgärden om personen kunnat ta
ställning.
Inhämtas i samråd i teamet och med legal ställföreträdare eller närstående
för att så långt som möjligt klarlägga vad den enskilde hade velat. Får
endast användas då skälen för åtgärden väger tungt och får inte användas
vid särskilt ingripande åtgärder.

Konkludent samtycke 

Används då personen genom sitt agerande visar att åtgärden godtas.
Innebär att uppföljning ska göras varje gång skydds och begränsnings
åtgärden används med utgångspunkt i den enskildes agerande och
reaktioner vid användandet.

Samtycke (uttryckligt) 

Används då den enskilde ger ett muntligt samtycke eller på annat sätt
visar att den förstår och ger sitt samtycke.
Ska alltid användas i första hand.

Samtycke från vårdnadshavare  Används då samtycket är lämnat av vårdnadshavare.

Huvudregeln är att vårdnadshavarna ansvarar för barnet och har rätt och
skyldighet att lämna samtycke och bestämma i frågor som rör barnets
personliga angelägenheter. Barnets inställning ska så långt som möjligt
kartläggas och barnets inställning ska vägas in i förhållande till hans eller
hennes ålder och mognad och det aktuella beslutets svårighet och
betydelse.
Den ökade medbestämmanderätten i takt med barnets stigande ålder
innebär ofta att samtycke krävs från såväl barn som vårdnadshavare.
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5. Omfattning och begränsningar
Välj Omfattning
Då begränsningar av samtycket
finns så anges dessa i rutan.

Inga begränsningar

Innebär att samtycket gäller för hela vårdgivaren Örebro kommun under
hela den angivna tidsperioden.

Vissa begränsningar

Innebär att det finns begränsningar i samtyckets omfattning.

Inget medgivande

Innebär att personen utifrån ett grundat ställningstagande nekat samtycke.

6. Spara
Klicka på Spara.
Du får frågan om du vill
skrivskydda.
Klicka på Ja

7. Lägga bevakning
Om du vill lägga en bevakning. Klicka på Bevaka
Se sidan 11.

8. Uppföljning
Uppföljning av skydds och begränsningsåtgärder ska göras kontinuerligt och samtycket ska uppdateras i
Sekretess/samtyckemodulen minst 1 gång om året.
Se sidan 13, avsnittet Uppföljning av samtycken om att kopiera, förlänga och avsluta registrerade samtycken.

Observera att den enskilde när som helst har rätt att dra tillbaka sitt samtycke.

