
 

Fråga/svar - hantering av samtycke 

• När ärendelistan delas under förmötet, kan FK redan då meddela om de kommer kontakta 
individen eller om den som aktualiserat ärendet behöver informera/stödja individen i att ta 
kontakt själv? FK kan meddela på förmötet om pågående ärende finns och kommer ta 
kontakt för samtycke utifrån syfte/frågeställning eller om inget pågående ärende finns och 
då behöver individen kontakta FKs handläggare för Trisam teamet. 

 

• Hur kan Reko få återkoppling från FK att man fått kontakt med individen och har ett 
samtycke inför mötet, för att undvika att Reko bjuder in ev andra aktörer och vårdpersonal 
med risk att det vid mötet framkommer att FK inte kan dela information? Förslagsvis 
meddelar FKs handläggare Trisam teamet om samtycke ej kunnat inhämtas och av vilken 
anledning. Hör ni inget utgå från att samtycke finns tills det planerade Trisam. 

 

• Om inte FK har lyckats få in sitt samtycke, är de ändå med på mötet och kan ta emot 
information, så kan man bestämma en uppföljning där FK får kontakt med individ för 
samtycke och tar reda på den information som efterfrågats i mötet? Ja, FK deltar alltid på 
alla Trisam möten. I de fall det saknas samtycke för individ som har pågående ärende hos FK 
kan generell information lämnas och information kan tas emot. I de fall samtycke saknas och 
inget pågående ärende finns hos FK lämnas generell information, ingen information kan tas 
emot och scannas in. 

 

• Om det inte finns något behov av info från FK, utifrån att de inte har någon relevant info/inte 
pågående ärende - behövs då ändå särskilt samtycke hos FK för att kunna delta i mötet? Nej, 
FK tar in samtycke för att lämna information till andra aktörer om individen. FK kan ta emot 
information från andra aktörer utan samtycke förutsatt att det finns ett pågående ärende. 

 

• Ska det gemensamma samtycket mellan övriga parter skickas även till FK? Nej 
 

• När FK aktualiserar ärendet, finns det då med i FK:s samtycke att vi alla fyra parter får dela 
information med varandra under mötet, så att någon annan part inte behöver kontakta 
patienten för ytterligare samtycke? Ja, se nedan. 

 
Vilka uppgifter kan lämnas? 

I ditt ärende kan det bli aktuellt att Försäkringskassan, kommunen, Arbetsförmedlingen och regionen 

lämnar uppgifter till varandra om 

• hälsotillstånd 

• tidigare rehabiliteringsinsatser 

• expertutlåtanden, till exempel medicinska utlåtanden 

• sociala och ekonomiska förhållanden 

• arbetsförhållanden 

• tidigare utredningar. 

 

• Samtycke 
• Jag har fått information om vilken typ av uppgifter som Försäkringskassan, 

kommunen, Arbetsförmedlingen och regionen kan behöva lämna till varandra om 
mig, i samband med Trisam och samordningen av min rehabilitering. 

• Jag godkänner att de lämnar uppgifterna till varandra om det är nödvändigt för 
samarbetet. 



 

 

• Kommer FK ta emot dokumentationen av planeringen även om de inte har ett pågående 
ärende på individen? Nej, skapar inte ärenden som inte pågår. Har individen kontaktat och 
lämnat samtycke tas dokumentationen emot och scannas in. 
 

• Kan FK skicka ”sitt” samtycke till andra parter och de i sin tur hjälper individen att skriva 

under samtycket. Nej, Försäkringskassan behöver ta in samtycket själv/individen behöver 

lämna samtycke direkt till FK. Annan part kan inte ta in ett samtycke som sedan ska gälla hos 

FK för att dela uppgifter om individen med andra parter.  

 


