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Rutin identitetsmärkning 

För att säkerställa den fortsatta vården när en patient t.ex. ska till sjukhus eller vid besök 

på vårdcentral är det viktigt att information lämnas till nästa vårdgivare samt att så långt 

som möjligt identitetsuppgifter säkerställs.  

Patienter inom kommunal hälso- och sjukvård som transporteras med ambulans till 

sjukhus ska ha identitetsband. Personal på sjukhuset måste kunna identifiera patienten 

annars blir patienten oidentifierad vilket är en stor patientsäkerhetsrisk. 

Ambulanspersonal kan bistå med ID-märkning i de fall det finns fotolegitimation eller 

identiteten kan styrkas av personal. Det är dock inte ambulanspersonalens ansvar att ID-

märka patienten. 

Identitetshandling 

o Om identitetshandlingar finns ska dessa följa med patienten till sjukhus eller till 

annan vårdgivare. 

o Saknas identitetshandlingar bör identiteten säkerställas med hjälp av anhöriga 

eller annan person som känner patienten. Legitimerad personal kan överlåta till 

omvårdnadspersonal att sätta på patienten identitetsband om denna person kan 

styrka patientens identitet. Är detta inte möjligt ska detta framföras till berörd 

vårdgivare.  

o Vid dödsfall ska kroppen vara märkt med identitetsband av plast runt vänster 

handled. Identitetsbandet ska innehålla uppgifter om namn, personnummer och 

vilket datum personen är avliden samt eventuell smittsam sjukdom. Den läkare 

som konstaterar dödsfallet eller tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att den 

avlidnes identitet är klarlagd samt att identitetsmärkning sker. Identitetshandling 

på den avlidne ska användas för att fastställa rätt identitet. Om identitetshandling 

saknas måste identitet styrkas av någon som känner den avlidne väl. 

Identitetsband 

Identitetsband ska finnas tillgängligt i alla verksamheter och sättas på patientens 

handled. 
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Identitetsbandet skall vara märkt av den som sätter på bandet med:  

o Patientens för och efternamn  

o Fullständigt personnummer 

o Vid dödsfall, smittsam sjukdom 

o Datum  

o Signatur  

Regelverk 

o Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne, 2011. 

o Direktiv 39 – Identifiering och märkning av patient prehospitalt inom 

ambulanssjukvården i Skåne. 

o Socialstyrelsen har upphävt allmänna råden (SOSFS 1992:2) om 

identitetskontroll m.m. av patienter i hälso-och sjukvården (SOSFS 2014:14).  

o Vårdgivaren ska säkerställa processer och riktlinjer och ruiner för att trygga 

patientens väg genom vården (SOSFS 2011:9). 

 


