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För dig som har kontakt med barnomsorg, skola,  
hälso- och sjukvård och socialvård.

DU KAN VÄLJA 
SAMARBETE. 

Om tystnadsplikt och samtycke.

Här kan du läsa om vad tystnadsplikt innebär. 
Du får också veta hur du kan bidra till samarbete 
mellan olika verksamheter genom att ge ditt samtycke. 

Den här informationen är till dig som är förälder eller 
ung vuxen. Men även du som är under 18 år kan ha 
nytta av informationen.



Reviderad december 2018. Foldern är framtagen av landskapsregeringens hälso- och sjukvårdsbyrå i samarbete med 
socialvårdsbyrån och utbildningsbyrån. Idé: Lighthouse Sandra Rasmussen. Layout: April Kommunikation.
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ALLA HAR  TYSTNADSPLIKT
Alla som arbetar inom barnomsorg, skola, hälso- 
och sjukvård och socialvård har tystnadsplikt. Det 
betyder att personal som får veta något om ditt 
barns eller din hälsa, ekonomi eller annat som hör till 
ert privatliv inte får prata med någon annan om det. 
Information om ditt barn eller dig som förvaras hos 
olika verksamheter är sekretessbelagda handlingar. 
De får inte heller lämnas ut till andra. 

En yrkesperson får prata med någon annan i 
personalen inom samma verksamhet – men bara 
om det är nödvändigt för att ordna så att ditt barn 
eller du ska få den undervisning, den vård eller 
de tjänster som man enligt lagen har rätt till. Det 
betyder att en rektor får berätta om sådant som en 
lärare behöver veta för att kunna stöda en elev eller 
studerande. Ett annat exempel är att en läkare får 
diskutera behandlingen för ditt barn eller dig med 
en kollega som är delaktig i vården. Däremot kan 
personalen inom den psykiatriska sjukvården inte 
prata med personal inom den övriga sjukvården 
utan ditt samtycke.

Ibland vet andra mindre än man tror
Tystnadsplikten gör att man kan känna sig trygg 
med att information inte sprids till fler än de som 
verkligen behöver ha den för att kunna hjälpa till. 
Men ibland kan tystnadsplikten också göra att andra 
verksamheter har mindre kunskap om situationen 
och vilken hjälp som behövs än vad man förväntar 
sig. 

Personalen brukar diskutera med dig när de tycker 
att yrkespersoner i en annan verksamhet behöver 

få information om något. Men eftersom persona-
len inte alltid känner till behovet är det viktigt att 
du själv tänker på vilka personer och verksamheter 
som behöver få information om ditt barn eller dig 
för att kunna erbjuda rätt hjälp.

När föräldrarna inte får veta
 Även om du är under 18 år har du rätt att säga din 
åsikt och ha önskemål om det stöd eller den vård 
som ordnas för dig. I vissa fall kan du till och med 
förbjuda personal inom sjukvård och socialvård att 
berätta vissa saker för dina föräldrar (eller andra 
som är dina vårdnadshavare). Vad du har rätt till när 
du är under 18 år beror på din ålder och utveck-
lingsnivå, och vad saken gäller.

Undantag från tystnadsplikten
Det finns situationer när en verksamhet kan eller är 
skyldig att lämna ut information till andra verksam-
heter även utan samtycke. Exempel på det är när 
det är nödvändigt för att ordna vård, omsorg eller 
utbildning för en person eller när ett försäkringsbo-
lag eller FPA behöver uppgifter för att kunna ta ett 
beslut. Polis och domstolar har i vissa fall rätt att få 
uppgifter, och alla yrkespersoner är skyldiga att göra 
en anmälan till socialvården om de är oroliga för att 
ett barn far illa.

Handlingar som gäller dig
Om du vill veta vad det står i handlingarna om ditt 
barn eller dig kan du alltid vända dig till den aktuella 
verksamheten och be om att få en kopia.

De du möter inom 
barnomsorg, skola, 
sjukvård och socialvård 
behöver ditt samtycke 
för att prata med eller 
på annat sätt lämna ut 
information om ditt barn 
eller dig till någon annan. 



SAMTYCKE TILL SAMARBETE
Personal inom olika verksamheter samarbetar ofta 
för att stöda och hjälpa ditt barn eller dig på bästa 
sätt. Men i de flesta fall behöver personalen vara 
säker på att du har godkänt att de får prata med 
någon annan eller lämna ut uppgifter om sådant 
som gäller ditt barn eller dig. För att det ska vara 
tydligt för alla är det bra om du lämnar ditt skriftliga 
samtycke. 

Rätt insatser i rätt tid
Om ditt barn eller du till exempel har en funktions-
nedsättning, är sjuk eller är i en svår situation i 
livet erbjuds ofta insatser från barnomsorgen eller 
skolan, hälso- och sjukvården och kanske socialvår-
den samtidigt. Det är viktigt att ditt barn eller du får 
rätt insatser i rätt tid. Genom samarbete mellan de 
olika verksamheterna kan ditt barn eller du få så bra 
stöd som möjligt - när det behövs som mest. 

Hjälp personalen att hjälpa
Personalen och de olika verksamheterna har ansvar 
för att ordna samarbete med andra och se till att 
insatser samordnas. Men om personalen känner till 
bara en del av ditt barns eller din situation kan det 
vara svårt för dem att veta när och med vem de 
behöver samarbeta. Därför kan det ibland vara bra 
att du själv ber personalen i en verksamhet om att 
de ska samarbeta med andra verksamheter. 

GE DITT SAMTYCKE
För att olika personer och verksamheter ska kunna 
hjälpa ditt barn eller dig på bästa sätt kan du ge ditt 
samtycke till att de får samarbeta och dela information 
med varandra. Samtycket innebär att de får prata om 
eller lämna ut uppgifter gällande sådant som behövs 
för att kunna ge rätt stöd och hjälp. Information som 
inte har med saken att göra delas inte med andra. 

För att ditt samtycke ska vara tydligt för alla som 
är inblandade är det bra om du lämnar det skrift-
ligt. Du kan använda blanketten ”Samtycke till 
samarbete mellan verksamheter” som finns på 
sidan 5. Lämna blanketten personligen till en av de 
aktuella verksamheterna, så skickar de en kopia till 
de som ingår i samarbetet.

Vad vill du ge samtycke till?
Situationen när du vill ge samtycke kan se ut på 
många olika sätt. Samtycket kan till exempel gälla 
ett samarbete i en fråga som är aktuell under hela 
barnets grundskoletid eller ett mycket avgränsat 
ärende under en kortare tidsperiod. 

Fundera igenom vad som är viktigt för dig, och vilka 
yrkespersoner du vill att ska ta del av informationen 
och samarbetet. Ju tydligare du formulerar vad du vill 
i blanketten desto tryggare är det både för dig och 
för personalen i de olika verksamheterna. Ta gärna 
hjälp av en yrkesperson när du ska fylla i blanketten. 
Du kan ändra omfattningen av ditt samtycke när du 
vill genom att lämna in en ny blankett. Om ni är 
två vårdnadshavare ska båda skriva under blanket-
ten. Om en av er tar tillbaka sitt samtycke förfaller 
samtycket som helhet.

Att ta tillbaka ditt samtycke
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det 
gör du genom att fylla i blanketten ”Återtagande av 
samtycke” som finns på sidan 6. Lämna blanketten 
personligen till den verksamhet som du lämnade 
ditt samtycke till, och be dem skicka en kopia till de 
verksamheter som har varit delaktiga i samarbetet. 
Om du vill kan du själv lämna en kopia direkt till de 
andra verksamheterna.

Överföringar mellan barnomsorg och skola
För den allmänna överföringen av barn från barn-
omsorg till skola, har landskapsregeringens utbild-
ningsbyrå tagit fram en särskild blankett som är 
anpassad för ändamålet. Samtyckesblanketten i denna 
folder är alltså inte avsedd för det ändamålet.
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SAMTYCKE TILL SAMARBETE MELLAN VERKSAMHETER

Barnets/ungdomens namn:  _______________________________________________________

Barnets/ungdomens personbeteckning:  ______________________________________________

Jag samtycker till att följande verksamheter samarbetar och delar sådan sekretessbelagd 
information som behövs för att kunna ge mitt barn eller mig så bra stöd och hjälp som möjligt:

                    

 Barnomsorg

 Skola 

 Hälso- och sjukvård 

 Socialvård 

 _________________________________ 

 _________________________________

Samtycket till samarbete omfattar följande ärenden eller frågeställningar:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Samtycket gäller    tillsvidare.

      t.o.m. ____ / ____ 20 ____.

Jag har lämnat samtycket frivilligt, och jag vet att jag kan ta tillbaka samtycket när som helst.

Datum ____ / ____ 20 ____    Datum ____ / ____ 20 ____

Underskrift        Underskrift
(Person över 18 år/Vårdnadshavare 1):   (Vårdnadshavare 2):

_________________________________                   _________________________________

Namnförtydligande:      Namnförtydligande:

_________________________________                   _________________________________

Det här dokumentet sparas i akt eller journal hos de verksamheter som berörs av samarbetet. 

Namn på verksamheten/kontaktperson: 

 _________________________________

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________
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ÅTERTAGANDE AV SAMTYCKE 

Barnets/ungdomens namn:  ________________________________________________________

Barnets/ungdomens personbeteckning:  _______________________________________________

Jag återtar det samtycke jag tidigare har gett till att följande verksamheter samarbetar och delar 
information: 

 Barnomsorg

 Skola 

 Hälso- och sjukvård 

 Socialvård 

 _________________________________ 

 _________________________________

Datum ____ / ____ 20 ____    Datum ____ / ____ 20 ____

Underskrift        Underskrift
(Person över 18 år/Vårdnadshavare 1):   (Vårdnadshavare 2):

_________________________________                   _________________________________

Namnförtydligande:      Namnförtydligande:

_________________________________                   _________________________________

Det här dokumentet sparas i akt eller journal hos de verksamheter som berörs av samarbetet. 



TYSTNADSPLIKTEN I LAGARNA
Den här foldern innehåller allmän information om tystnadsplikt som 
gäller för alla verksamheter. Om du vill läsa mer om tystnadsplikten 
inom någon av verksamheterna hittar du information i följande lagar:

• Barnomsorgslag (ÅFS 2011:86) för landskapet Åland 

• Grundskolelag (ÅFS 1995:18) för landskapet Åland  

• Landskapslag (ÅFS 2011:13) om gymnasieutbildning 

• Landskapslag (ÅFS 1999:53) om Ålands folkhögskola 

• Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
(FFS 559/1994) 

• Lag om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) 

• Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av 
lagen om patientens ställning och rättigheter 

• Barnskyddslag (FFS 417/2007)  

• Landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av 
barnskyddslagen 

• Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  
(FFS 812/2000)  

• Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om socialvård

OM SAMTYCKESBLANKETTEN
Verksamheterna ansvarar själva för att denna folder brukas på ett 
sätt som motsvarar de krav som ställs i lagstiftningen.
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