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ID-märkning av patient inom den kommunala hälso- och
sjukvården, som inte kan bekräfta sin egen identitet
Inledning
Kommunens hälso- och sjukvård är öppen kommunal primärvård, vilket innebär att
rutinmässig identitetsmärkning av vårdtagare inte sker på samma sätt som inom
slutenvården.
En person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för kan ha behov av hälsooch sjukvårdinsatser inom den slutna vården. När en person inom kommunal hälso- och
sjukvård drabbas av sjukdom eller sjukdomssymtom, som inte kan behandlas inom
ramen för den öppna vårdens resurser, hänvisas densamme till sluten vård oftast via
sjukhusets akutmottagning och genom transport av ambulanssjukvården.
Det finns ingen skyldighet enligt lag för sjuksköterskan i kommunen att ansvara för att
en person som är i behov av landstingets sjukvård ska kunna identifiera sig. Det
underlättar dock för mottagande enhet om den som söker sjukvård kan identifiera sig.

Syfte
Syftet med rutinen är att inom SIMBA-området säkerställa att personer med kommunal
hälso- och sjukvård ska kunna identifieras.

Genomförande
Enhetscheferna inom kommunen behöver planera verksamheten på ett sådant sätt att
det alltid finns någon personal i tjänst som känner patienterna.
Enhetschef för enheten bör uppmana samtliga vård- och omsorgstagare att inneha
godkänd fotolegitimation, dels för att kunna användas i akuta situationer, men även i det
dagliga patientsäkerhetsarbetet som till exempel vid läkemedelshantering. Dock har
kommunerna ingen laglig rätt att ställa krav på de personer som får insatser från
kommunen att kunna uppvisa en giltig ID-handling.
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Identifiering
När en person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret för, hastigt insjuknar
och bedöms vara i behov av sluten vård bör hens identitet kunna styrkas.
1) Med godkänd fotolegitimation (körkort, id-kort, pass).
När den enskilde inte kan styrka sin identitet med godkänd fotolegitimation bör denne
kunna identifiera sig på något av följande sätt:
2) Anhörig/närstående/ som kan styrka sin egen och personens identitet bistår med
identifiering till ambulanspersonal
– ID handling appliceras på patienten av ambulanspersonal
Anhörig/närstående/ kan välja att följa med ambulanstransporten eller inte.
3)Omsorgs/Omvårdnadspersonal som kan styrka sin egen och den enskilde
vårdtagarens identitet, bistår med identifiering till ambulanspersonal
– ID handling appliceras på patienten av ambulanspersonal
Personal kan välja att följa med ambulanstransporten eller inte.
Personal inom kommunens Hälso- och sjukvård eller omsorg, ansvarar inte för IDmärkning med ID-band.

Planerade besök
Kommunal vård och omsorg ska säkerställa att personal/anhörig/närstående som kan
styrka sin egen och personens identitet, medföljer till sjukhuset vid planerade besök
som till exempel till mottagning.
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