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   Medgivande - sekretessen bryts 

För att på bästa sätt kunna hjälpa barn och ungdomar som antas ha ett särskilt behov av samordnade 
insatser från flera verksamheter har Hedemora kommun och Region Dalarna en överenskommelse 
om samverkan. 

Vi samverkar med de parter som antas ha något att tillföra i varje enskilt ärende. I 
överenskommelsen ingår skola (grundskola och gymnasieskola), elevhälsan, BUP (barn- och 
ungdomspsykiatrin), Hab (habiliteringen), socialförvaltningen, primärvården (BVC, 
ungdomsmottagningen och vårdcentralen). 

För att samverkan ska fungera så att vi kan hjälpa ditt barn/dig på bästa sätt behöver vi lämna och 
överföra information till varandra. 

Detta kan bara ske om du/ni som är vårdnadshavare lämnar ditt/ert godkännande till detta. 

I de fall ärendet berör en ungdom som själv anses kunna ta ställning till att sekretessen bryts ska 
även denne underteckna medgivandet. 

Den information som ska lämnas är endast sådan information som är relevant och som bedöms 
nödvändig för bästa möjliga samarbete mellan de involverade parterna. 

I regel försöker vi så ofta som möjligt ha träffar där någon i familjen är närvarande men ibland kan 
det finnas behov av kontakter mellan verksamheterna utan er medverkan. I de fallen får ni 
information om vilka kontakter som skett, vad som diskuterats och eventuellt blivit beslutat. 

Medgivandet gäller endast för det ärende som är aktuellt då vi lämnar denna önskan om medgivande 
av att sekretessen bryts. Den upphävs automatiskt när det ärendet är avslutat. 

Ni kan när ni så önskar återkalla medgivandet och det återkallandet gäller då med omedelbar verkan. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
Kap 10 
Samtycke 
1 § Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, 
om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där. 
Kap 12 
2 § En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i 
denna lag. Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas 
till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde 
mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften 
lämnas ut 
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     A: Härmed godkänner jag att mitt ärende tas upp i samverkan mellan nedanstående parter 

     B: Härmed godkänner jag/vi som vårdnadshavare att mitt barns/ungdoms ärende tas upp i                                                                               
samverkan mellan nedanstående parter: 

Barnet/ungdomen 
Namn 
 

Personnummer 
 

 
Kryssa i de verksamheter som berörs av samtycket. 

 Berörd personal på skolan/förskolan 

 Berörd personal på elevhälsan 

 Berörd personal inom kommunens socialtjänst 

 Berörd LSS-personal 

 Berörd personal på BUP 

 Berörd personal på habiliteringen 

 Berörd personal inom primärvård 

 Andra berörda personer (namngivna) 

Namn 
 

Namn 
 

Underskrift 
Ort och datum 
 

Vårdnadshavare 1 
 

Namnförtydligande 
 

Vårdnadshavare 2 
 

Namnförtydligande 
 

Berörd ungdom 
 

Namnförtydligande 
 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns 
hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 

http://www.hedemora.se/
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