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INSTRUKTION 

Bakgrund 

Patienter som lever med skyddade personuppgifter behöver hanteras på ett enhetligt vis inom 
VO Hjälpmedel. Förskrivaren har ansvar att förse oss med information om att patienten har 
skyddade personuppgifter. 

Ansvar och roller  
Respektive chef ansvarar för att anvisningen är känd och följs. 
Samtliga medarbetare inom verksamhetsområde Hjälpmedel ansvarar för att följa 
anvisningen. 
 

Beskrivning 
Visma WebSesam/Sesam 
 

- Förskrivare skriver ett krypterat mejl till Stöd och supports funktionsbrevlåda med (säker e-
post) till hjalpmedel.stodochsupport@skane.se med patientens faktiska personnummer. Om 
man inte kan skicka ett krypterat mail går det bra att skicka uppgifterna i ett förslutet kuvert 
till adress: VO Hjälpmedel, Stöd och support, Axel Kleimers väg 2, Plan 5, 291 33 
Kristianstad. Det går också bra att ringa kundservice på nummer 0771-11 11 00. 

 
- Stöd Stöd och support registrerar patienten med det faktiska personnumret men helt utan 

namn- och/eller adresskoppling. Stöd och support svarar förskrivaren när detta är klart.  
 

- Rör behovet av skyddade uppgifter ”hot inom vården” krävs ett reservnummer. Detta nummer 
behöver förskrivaren meddela Stöd och Support. VO Hjälpmedel skapar inte detta 
reservnummer. 
 

- Förskrivare gör precis som vanligt vid beställning i VismaWebSesam. 
 

- Leverans av hjälpmedel görs alltid till förskrivarens mottagning. 
 

- Vid leverans av större hjälpmedel som behöver levereras direkt till hemmet ombeds 
förskrivaren tillsammans med patienten planera för en hemleverans tillsammans med berörda 
parter.  
 

- Skriv aldrig ut arbetsordrar/andra dokument kopplade till person med skyddade uppgifter. 
Kopplingen mellan förskrivarens mottagningsadress och personnummer kan röja identitet. Så 
länge personuppgifterna ligger i systemet är de skyddade på ett sätt som de inte är om de 
skrivs ut på papper.  
 

- Om kontakt via brev är aktuellt kan detta ske via Skatteverkets förmedlingsuppdrag*. 
 

- Om en avgift är kopplad till hjälpmedlet hanteras detta av Stöd och Support. Detta sker per 
automatik. 
 

- De blanketter som normalt sett skannas in i Sesam skickas direkt till: VO Hjälpmedel, Stöd 
och Support, Axel Kleimers väg 2, Plan 5, 291 33 Kristianstad i ett förslutet kuvert.  
 

- Förskrivaren har ansvar att informera Stöd och Support om patienten inte längre har skyddade 
personuppgifter. 

mailto:hjalpmedel.stodochsupport@skane.se


 

 

 

- Vid frågor kontakta Stöd och Support på hjalpmedel.stodochsupport@skane.se 
 

 

Sesam LMN/Produktområde Inkontinens och Diabetes 
 

- Förskrivare skriver ett krypterat mejl till Ordermottagningens funktionsbrevlåda med 
(säker e-post) till LMNsupport@skane.se med patientens faktiska personnummer. Om 
man inte kan skicka ett krypterat mail går det bra att skicka uppgifterna i ett förslutet 
kuvert till nedan adress: VO Hjälpmedel, Stöd och support, Axel Kleimers väg 2, Plan 
5, 291 33 Kristianstad. Det går också bra att ringa 044-194630.  
 

- Ordermottagningen registrerar patienten med det faktiska personnumret men helt utan 
namn- och/eller adresskoppling. Ordermottagningen svarar förskrivaren när detta är 
klart. 
 

- Förskrivare gör precis som vanligt vid beställning i Sesam LMN. 
 

- Leverans av hjälpmedel görs alltid till förskrivarens mottagning.   
 

- Om kontakt via brev är aktuellt kan detta ske via Skatteverkets förmedlingsuppdrag*. 
 

- Vid frågor kontakta ordermottagningen på LMNsupport@skane.se 
 
Det brev som ska förmedlas ska läggas i ett innerkuvert med Region Skånes logotyp samt 
uppgift om avsändande förvaltning för att Skatteverket ska kunna returnera försändelsen om 
de inte kan nå mottagaren. Skriv personens personnummer (observera att det ej går att 
använda reservnummer) på innerkuvertet. Lägg kuvertet i ett ytterkuvert och skriv 
Skatteverkets förmedlingsadress på det yttre kuvertet:  
 
Skatteverkets förmedlingsuppdrag  
Box 2820  
403 20 Göteborg  
 
Det går att skicka flera olika brev i samma ytterkuvert. Innerkuvert ska vara väl förslutet 
eftersom Skatteverket inte har med innehållet att göra. 
 

Uppföljning 
 
Enhetschef informerar nyanställd om anvisningen samt repeterar anvisningen årligen. 
Dokumentation av uppföljning görs i redovisande dokument nedan. 
 

Redovisande dokument 
 

Dokumentnamn Plats 
Egenkontroll av följsamhet mot styrande 
dokument 
 

SharePoint (endast prototyp finns) 

mailto:hjalpmedel.stodochsupport@skane.se
mailto:LMNsupport@skane.se
mailto:LMNsupport@skane.se


 

 

 

Interna stödjande dokument 
 

Dokumentnamn Plats 
Region Skånes riktlinjer för patienter med 
skyddade personuppgifter 
 

Intranätet: Länk  
 

Instruktion för hantering av skyddade 
personuppgifter 
 

Intranätet: Länk 
 

Tillämpning vid sekretess eller skyddad 
folkbokföring 
 

Intranätet: Länk 
 

Tillämpningsanvisning Skyddade 
personuppgifter PASIS 
 

Vårdgivare Skåne: Länk 
 

Säker e-post 
 
 

Intranätet: Länk 

 

Externa stödjande dokument 
 

Dokumentnamn Plats 
Skicka post till någon med skyddade 
personuppgifter 
 

Skatteverket: Länk  
 

 

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/patientadministration/patientens-rattigheter/patienter-med-skyddade-personuppgifter
http://dokumentportal.i.skane.se/Dokumentmappar/RS/kk/hosv/Personuppgifter%20skyddade_Instruktion_patienter%20-%20med%20bilaga%201.pdf
http://dokumentportal.i.skane.se/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=RS03-00000091499
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pasis/manualer/#150436
https://intra.skane.se/system-och-program/e-post/saker-e-post
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter/skickaposttillnagonmedskyddadepersonuppgifter.4.1a098b721295c544e1f800028789.html
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