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Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. 
 

 

ID- kontroll 
 

Brukare/patient som inte kan redogöra för sina egna personuppgifter och som av olika skäl 

behöva uppsöka regionens sjukvårdsinrättning, behöver påföras identitetsuppgift. För detta 

ändamål ska det i varje kontaktpärm finnas ID- band. ID- banden kan med fördel vara förifyllda 

med patientens/brukarens personuppgifter men får signeras såsom kontrollerade först vid det 

tillfälle brukaren/patienten åker iväg. Det finns inget som i någon författning reglerar 

identitetskontrollen till att utföras av legitimerad personal utan verksamheten ska ha tagit fram 

en rutin för denna åtgärd. 

Denna rutin behöver ständigt påminnas om då flödet av personal över tid kan variera samt vid 

sommartid då mycket vikarier finns inom verksamheterna. 

 

Påföra ID-band  

Den som påför ID-bandet (det kan vara sjuksköterska, omvårdnadspersonal, ambulanspersonal 

etc.) ska, om det är möjligt, kontrollera uppgifterna gentemot en giltig ID- handling. Om detta 

saknas bör den personal som har bäst kunskap om brukaren/patienten vara den som påför ID- 

bandet. I detta sammanhang torde omvårdnadspersonalen vara den som har bäst kunskap.  

 

Information på ID-bandet 

På ID-bandet ska patientens efternamn, förnamn och hela personnummer (ex 19-XXXXXX-

XXXX) finnas med. När brukaren skickas iväg påförs personalens signatur som säkrat 

identiteten samt datum för detsamma på ID-bandets högra hörn. 

 

Ambulansverksamheten 

Om brukarens/patientens identitet inte kan säkras, ska ambulanspersonalen vidta 

identifieringsåtgärd enligt deras egen rutin. Egen rutin i detta sammanhang innebär, om de 

väljer att inte gå på vid platsen lämnade uppgifter, oidentifierad patient. 

Vid uppkomna frågor gäller ovanstående, hänvisa till nedanstående: 

Direktiv 39. Identifiering och märkning av patient prehospitalt. 

Ovanstående är en rutin framtagen av Området för ambulans, krisberedskap och säkerhet och är 

undertecknat av verksamhetschef  Poul Kongstad. Rutinen är reviderad 131203. 

 

  

 

 

 

 

 


