Vi behöver ditt samtycke för att planera din
fortsatta vård och omsorg efter utskrivning
Ibland finns behov av vård och omsorg även efter din tid på sjukhuset. Du ska
tryggt kunna återvända hem med det stöd du behöver. Därför har sjukhuset ett
nära samarbete med din vårdcentral, annan öppenvård och din hemkommun.
För att kunna planera din fortsatta vård och omsorg tillsammans behöver vi ditt
samtycke. Läs i rutan om vad det innebär, så berättar vi mer och svarar på dina frågor.
•

•
•

Du som behöver vård och omsorg efter att du skrivits ut från sjukhuset behöver
ge ditt samtycke (medgivande) för att uppgifter om ditt sjukdomstillstånd ska
kunna delas mellan sjukhuset, din vårdcentral eller annan öppenvård och din
hemkommun.
Samtycket gäller för all information som delas samt för den planering och
uppföljning som behövs kopplad till detta vårdtillfälle.
Du har rätt att veta vilken information som delas och du kan när som helst ta
tillbaka ditt samtycke.

När du gett ditt samtycke startar planeringen
Sjukhuset meddelar nu din vårdcentral och/eller annan öppenvård samt din kommun
när du beräknas kunna lämna sjukhuset. Tillsammans gör vi en kartläggning över ditt
tidigare och nuvarande hälsotillstånd, om du har insats inom vård och omsorg sedan
tidigare och de insatser du kan komma att behöva efter utskrivning från sjukhuset.
Vilken information delas?
• Ditt hälsotillstånd – din vårdcentralsläkare informerar läkaren på sjukhuset om
din hälsobakgrund och får veta vad som har hänt, vilken vård du har fått på
sjukhuset, hur du mår nu och vad du klarar av.
• Hjälpinsatser – kommunen informerar sjukhuset om du har pågående
hjälpinsatser samt hur du klarat dig hemma hittills och får veta hur ditt
nuvarande hälsotillstånd är.
Vem får ta del av informationen?
• Vårdcentral eller annan öppenvård – din vårdcentralsläkare och övrig personal
som är involverade för att du ska få den vård du behöver från din vårdcentral
och öppenvårdsmottagning.
• Kommun – den personal som beslutar vilka socialtjänstinsatser och
hemsjukvårdsinsatser som du kan erbjudas samt den personal som utför dessa
insatser.
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