
Lathund gällande provtagning vid  
ofullständig legitimation 
Rör provtagare på avdelning/mottagning/vårdcentral/klinik

Ofullständig eller felaktig patientidentitet på remiss och prov 
Det förekommer ofta att remisser, eller annat som rör remisser, anländer till Labmedicins 
verksamheter med ofullständiga, felaktiga eller uteblivna personuppgifter. I dessa fall kan en koppling mellan 
patient, remiss och prov inte säkerställas. Detta kan leda till att patientsäkerheten allvarligt hotas genom felbe-
handling eller utebliven behandling. 

Patientens identitet ska alltid kontrolleras vid provtagning 
Vid provtagning ska patienten uppvisa av Region Skåne godkänd legitimation. Det är provtagarens ansvar att 
provtagningen är utförd på ett korrekt sätt samt att kopplingen mellan patient, remiss och prov är säkerställd.

Följande skärpning gjordes från och med 1 januari 2015

• All provtagning i Labmedicins regi ska föregås av kontroll av patientidentitet via av Region Skåne god-
känd legitimation. Då patienten inte kan uppvisa giltig legitimation hänvisas patienten tillbaka till beställa-
ren.

• Labmedicin utför inga analyser där kopplingen mellan patient, remiss och prov inte är säkerställd.  
Styrande dokument från Informationssäkerhet i Region Skåne finns under följande länk:  
Informationssakerhet/Ledningssystem/Anvisningar/InstruktionerRutiner/Patientuppgifter/

Mer information om papperslösa på nästa sida 



Manual vid provtagning av papperslösa, sid 9-10.  
Återfinns i ”Manual för registrering i PASiS av flyktingar inom hälsosjukvården” utfärdat av avdelningen för 
Hälso- och sjukvårdsstyrning 2015-04-01. 
Länk: http://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/pasis/tillampningsmanualer---fillistning/
manual-for-registrering-i-pasis-flyktingar.pdf

Papperslösa (tidigare gömda/och tillståndslösa)  
4.1 Definition och identifiering  
Papperslös är en person som vistas i landet utan tillstånd och har vanligtvis inga dokument att visa. Gäller 
även: 

• Tidigare asylsökande. De kan uppvisa ett gammalt LMA-kort eller dokument som visar avslag på deras    
asylansökan.

• Personer vars tidsbegränsade uppehållstillstånd upphört att gälla. 

• Kan de inte uppvisa något dokument som styrker att de är papperslösa ska vårdpersonal lita till vad pa-
tienten säger. 

Observera!  
Migrationsverket ska inte kontaktas då det fastställts att personen är gömd.  
Papperslös ÄR INTE: 

• Tillfällig turist 

• Självbetalande patienter. Som exempel då tillfällig turist inom EU saknar EU-kort eller försäkringsunderlag 
etc. så är denne inte papperslös. Regler; se handboken ”Vård av personer från andra länder” (finns på 
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/vard-inomutom-landet/vard-for-personer-fran-andra-lan-
der/) 

 

Se mer information om tillvägagångssätt i Manualen i ovanstående bifogad länk. 

Vad är ett LMA-kort?
Kortet visar att personen är asylsökande och 
har rätt att vara i landet under väntetiden. 
Även om LMA-kortet har samma format och 
delvis samma innehåll som ett identitetskort 
(ID) så är det inget ID-kort. Det intygar enbart 
att personen är inskriven i Migrationsverkets 
mottagningssystem under det namn som står 
på kortet.


