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Bakgrund 
Det är viktigt att fastställa varje patients identitet för att kunna garantera trygghet och säkerhet 
i alla kontakter med vårdgivare. Den personal som ska utföra en hälso- och sjukvårdsinsats 
ska alltid försäkra sig om patientens identitet.  
 

Identitetskontroll 
Detta ska göras enligt nedanstående: 
 

1) Med godkänd fotolegitimation (körkort, id-kort, pass). 
 
När patienten inte kan styrka sin identitet med godkänd fotolegitimation bör denne kunna 
identifiera sig på något av följande sätt: 
 

2) Medföljande närstående/personal som kan styrka sin och patientens identitet 
 

3) Identitetsband som fästs runt den enskildes handled 
 

Identitetsband 
Sjuksköterska som bedömer att en patient har behov av vård hos annan enhet inom 
kommunen eller hos annan vårdgivare ansvarar för att patienten förses med identitetsband, i 
de fall punkt 1 och 2 inte kan tillämpas. Sjuksköterska ska personligen, så långt det är möjligt, 
utföra uppgiften att sätta på identitetsband. Annan personal kan på sjuksköterskans uppdrag 
förse den enskilde med identitetsband men det är då sjuksköterskans uppgift att försäkra sig 
om att aktuell personal vet hur märkningen ska göras och att hen vet vem patienten är. Om 
patienten inte kan identifieras via någon av punkterna ovan men har behov av vård så får 
patienten åka till sjukhus eller annan vårdenhet utan identitetsband. 
 

Uppgifter som ska finnas på identitetsband: 
- Patientens personnummer, samtliga tio siffror 
- Patientens efternamn och tilltalsnamn 
- Initialer på den som fyllt i identitetsbandet 

 
Den person vars initialer står på identitetsbandet ansvarar för att uppgifterna är korrekta.  
 

Dokumentation 
Den som förser en patient med identitetsband ska dokumentera det i patientjournal samt i 
socialdokumentation. I de fall en sjuksköterska har gett annan personal i uppdrag att förse en 
patient med identitetsband så ska sjuksköterskan dokumentera namn på den som fått 
uppdraget i patientjournalen och den aktuella personalen dokumenterar i journal. 
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