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Rutin för att säkerställa patientens identitet vid akuta 
sjukhusbesök 
Den här rutinen ersätter ”Riktlinjer för säkerställande av identitet”, daterad 
2010-04-26. 

Inom kommunal vård och omsorg finns inget krav på att patienter ska ha ett 
identitetsband (ID-band) på samma sätt som inom slutenvården. Däremot är 
det nödvändigt att förse patienten med ett ID-band vid behov av akut 
sjukhusvård för att säkerställa identiteten. 

 För att underlätta hanteringen då en patient behöver sjukhusvård, så ska ett 
ID-band och akutremiss finnas hos varje patient som får insatser av 
hemsjukvården. ID-bandet och akutremissen förvaras i 
medicinpärmen/mappen för patienter i ordinärt boende och i SoL-pärmen 
för patienter på särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta. Namn och 
personnummer kan anges på ID-band och akutremiss i förväg. 

Akut sjukhusvård 
• Sjuksköterskan som bedömt att patienten behöver akut sjukhusvård 

ansvarar för att patienten får ett ID-band och utför själv uppgiften. 
Förutom namn och personnummer ska även datum då bandet sätts på 
samt signatur på den som sätter på bandet anges (på bandet). 

• Kan sjuksköterskan inte närvara och sätta på ID-bandet får hen 
arbetsfördela uppgiften till annan personal. Det ska anges på 
akutremissen. Personalen som fått arbetsuppgiften ansvarar då för att 
det är rätt person. Förutom namn och personnummer ska även datum 
då bandet sätts på samt signatur på den som sätter på bandet anges 
(på bandet). 

• Blir sjuksköterskan kontaktad för bedömning av en patient som inte 
har hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunen, och bedömer att 
sjukhusbesök är nödvändigt, så bör inte ID-band användas. 
Uppmana patienten och/eller närstående att ta med patientens 
legitimation istället. Däremot kan akutremissen användas och ange 
där bland annat att ID-märkning inte är utförd samt varför. 
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