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Godkännande för vård och omsorg efter 
utskrivning  
Om du har varit inlagd på sjukhus kan du behöva vård och omsorg när du kommer 
hem igen. Du ska kunna känna dig trygg med att du får det stöd du behöver hemma. 
Därför samarbetar sjukhuset med andra vårdgivare. 
 
Du som behöver vård och omsorg när du har kommit hem från sjukhuset behöver godkänna 
att olika vårdgivare kan se information om din sjukdom. De som ser informationen är 
sjukhuset, din vårdcentral eller annan öppenvård och din kommun. 
 

 När du godkänner gäller det all information som vårdgivarna kan se.  

 Godkännandet gäller också för den planering och uppföljning som behövs vid detta 

vårdtillfälle. 

 Du har rätt att veta vilken information vårdgivarna kan se.  

 Du kan ångra ditt godkännande när som helst.  

Har du frågor så svarar vi på dem. 
 
När du har godkänt startar planeringen 
Sjukhuset kontaktar din vårdcentral, annan öppenvård och din kommun när de tror du kan 
åka hem. Då pratar de tillsammans om hur du mår, om du har vård och omsorg sedan 
tidigare och vilka insatser du kan behöva när du lämnar sjukhuset. 
 
Vilken information delas? 

 Läkaren på vårdcentralen informerar sjukhuset om din bakgrund när det gäller din 

hälsa och sjukdomar.  

 Läkaren på sjukhuset informerar om vilken vård du har fått på sjukhuset, hur du mår 

nu och vad du klarar av.  

 Kommunen informerar sjukhuset om du får någon hjälp hemma samt hur du klarat dig 

hittills. De får också information om din hälsa.  

Vem kan se informationen? 

 Din vårdcentral eller annan öppenvård. Läkaren på vårdcentralen och annan personal 

som arbetar för att du ska få rätt vård. 

 Kommunens personal som beslutar vilka insatser från socialtjänsten och 

hemsjukvården som du kan få samt den personal som utför insatserna. 

 

 


