
Samtyckesblankett HLT, Region Västerbotten  
- Samverkan mellan hälsocentral/sjukstuga , Kompetenscentrum mödrar- och barnhälsovård 
KC MBHV, förskola/skola, elevhälsa, och socialtjänst.  

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 

                                                                                                                                                                                                                              

پێکهاتووین بۆ ئەوەی یارمەتی منداڵ، گەنج و بنەماڵەی ئێوە  پارێزگای ڤێستربۆتێن سەر بە ینو ئیدارە سەنتەر چەندئێمە 
 سەنتەری پێگەیاندنی دایکان ، سەنتەری، ناوچە تەندرووستی سەنتەری بریتین لە ئیدارانەبە باشترین شێوە بکەین. ئەم 

ناوەندی  ، ----------------لە کۆمۆنی  نە )باخچەی مندااڵن(قوتابخا، قوتابخانە/ پێشKC MBHVتەندرووستی مندااڵن 
بە منداڵەکەتان کۆمەڵێک بریار دەگرێتە  تزانیارییەکان سەبار هەر وەک دەزانن .تەندرووستی قوتابیان و ئیدارەی سۆسیال

دەیانپارێزێت و  ،( offentlighets- och sekretesslagen(2009:400)قانوونێک بە ناوی یاسای نەهینی و ئاشکرا )کە  خۆی
بە پێی ئەم یاسایە زانیارییەکان نابێ بە بێ ئاگاداری کەسانی پێوەندیدار رادەستی کەس بکرێن.  بە نەهێنیان دەکات. 

بەاڵم وەک دایکوباوک و لێپرسراوی مندااڵن ئێوە ئەو مافەتان هەیە ئەم یاسایە بشکێنن و ئیزن بدەن ئەو زانیارییانە 
قوتابخانە، باری کانی سەبارەت بە قوتابخانە و پێشبەدەستی ئێمە بگات. رەزامەندی ئێوە بەو مانایەیە کە زانیارییە

کە لە سەرەوە ناویان  سەنتەرانەیو  ئیدارەکۆمەاڵیەتی، باری تەندرووستی جەستەیی و دەروونی، کە نەهێنین، بدرێن بەو 
ن ان زانیارییەکاتان بکەین. بۆ ئاگاداریتبتوانین یارمەتی ئێوە و منداڵەکە هاتووە. ئەوەش بۆ ئەوەیە ئێمە بە باشترین شێوە

 لە ناوەندی پەیوەندی دار بە پێی رۆتینەکان و رێساکان بە دۆکیومێنت دەکرێن. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ناوی منداڵ/ گەنج و کۆدی ناسنامە                    البردنی نەهێنی ئەو کەسە دەگرێتەوە
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      نتەری تەندرووستی ەناوی س                منداڵەکە/ گەنجەکە ناو نوسکراوە لە       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قوتابخانەناوی قوتابخانە یان پێش                                       منداڵەکە دەچێتە        
 

 بەشداریکەرە: سەنتەرە / ئیدارەیەیئەو 
 تێبینی، پڕکردنەوەی ئەم بەشانە بۆ ناوەندەکان جێبێڵن.   
 قوتابخانە / قوتابخانە و بەشی تەندرووستی قوتابخانەپێش 
  سەنتەری تەندرووستی ناوچەKC MBHV  
 بەشی سۆسیال 
 

 بارانەیەوئەم ئەم ئۆرگان و کار بۆ  البردنی نەهێنی
 ناو و جۆری کار    ناوندی کار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئەم نووسراوەیەوە ڕەزامەندی خۆم/ خۆمان دەردەبرین کە زانیاری سەبارەت بە منداڵەکەم بدرێ بەم سەنتەر و  لە رێگەی

و  ,HLTئیدارانە کە لە سەرەوە ناویان هاتووە لە پارێزگای ڤێستێربۆتین. البردنی نەهێنی لە کۆبوونەوەی هاوکاری 
ندی من تەنیا ئەو زانیارییانە دەگرێتوە کە لە ەبریاری لە سەر دەدرێت. ڕەزام SIPکۆبوونەوەی بە پێی پالنی تاک 

قوتابخانە، دۆخی کۆمەاڵیەتی، باری جەستەی و دەروونی کە پێویستە بۆ هاوکاری ئەم ناوەند و قوتابخانە، پێش
یەدا من مافی ئەوەم هەیە کە سەنتەرانە بۆ ئەوەی بتوانن یارمەتی منداڵەکەم بە باشترین شێوە بدەن. دیارە لەم پێوەندی

 دا هەن. ڕێککەوتنەدەکەم کە لەم  لەم قەرارە پەشیمان ببمەوە و بۆ ئەم کارەش پێوەندی بەم ئیدارە و سەنتەرانەوە
 رێکەوت و شوێن:

 ناوی دایک و باوکی منداڵ                    ئیمزای دایک وباوکی منداڵ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ناوی دایک و باوکی منداڵ                                        ئیمزای دایک و باوکی منداڵ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ناوی گەنجەکە                      ئیمزای گەنجەکە
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یارمەتیی منداڵەکە  اوە یان ئەوەی کەرکائیمزماوەی ئەم رێککەوتنە تەنیا بۆ یەک ساڵە لەو رۆژەوە کە قەراردادەکە 
 کۆتایی دێت.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm#K12

