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Inledning
Regelsystemet fšr sekretess och fšr utlŠmnande av uppgifter Šr komplicerat. Orsaken till detta
Šr bl.a. att lagstiftaren avsett att skapa en enhetlig reglering fšr hela den offentliga fšrvaltningen. Ett syfte har varit att sŒ lŒngt som mšjligt samla alla dessa regler i en enda lag, nŠmligen sekretesslagen (1980:100). €ndŒ gŒr det inte att fŒ svar pŒ alla frŒgor enbart genom att
studera sekretesslagen. Det finns t.ex. Œtskilliga fšreskrifter om uppgiftsskyldighet i andra
fšrfattningar.
Fšr den som Šr verksam inom den allmŠnna hŠlso- och sjukvŒrden Šr det visserligen inte nšdvŠndigt att kŠnna till alla regler i sekretesslagen. DŠremot Šr det viktigt att behŠrska de sekretess- och utlŠmnanderegler som gŠller det egna arbetsomrŒdet. Misstag fŒr inte begŒs nŠr det
gŠller kŠnsliga uppgifter om enskilda personer och den enskilde patienten mŒste kunna fŒ
adekvat information om vilken sekretess (och vilka undantag dŠrifrŒn) som gŠller fšr honom
eller henne. Det kan annars bli problematiskt att upprŠtthŒlla allmŠnhetens och andra myndigheters fšrtroende fšr hŠlso- och sjukvŒrden.
Det torde inte vara obekant fšr nŒgon som tjŠnstgšr inom vŒrdomrŒdet att det fšreligger tystnadsplikt vad gŠller kŠnsliga uppgifter om enskilda patienter. DŠremot kan det vara svŒrare
fšr vŒrdpersonalen att behŠrska de regler som handlar om nŠr man har mšjlighet eller t.o.m.
skyldighet att bryta den annars fšreliggande sekretessen. Avsikten med detta arbete Šr att fšrsška klargšra i vilken utstrŠckning och under vilka omstŠndigheter sekretesskyddade uppgifter kan utlŠmnas utan att den enskildes samtycke inhŠmtas.
Sekretesslagen sŒvŠl bygger pŒ som anger undantag frŒn den s.k. offentlighetsprincipen. Inledningsvis kommer dŠrfšr nŒgot att sŠgas om denna princip och dŒ framfšrallt om allmŠnna
handlingars offentlighet (se avsnitt 1). I avsnitt 2 redogšrs fšr sekretessens innebšrd och sekretessreglernas uppbyggnad. Vad sekretessen innebŠr pŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde behandlas i avsnitt 3.
Huruvida sekretess skall upprŠtthŒllas Šven mellan myndigheter och mellan sjŠlvstŠndiga
verksamhetsgrenar inom en myndighet framgŒr av avsnitt 4. Mšjligheterna fšr en myndighet
att lŠmna ut sekretessbelagda uppgifter fšr att kunna fullgšra den egna verksamheten beskrivs
i avsnitt 5.
I avsnitt 6 behandlas ett antal lagstadgade skyldigheter att lŠmna ut uppgifter som innebŠr att
sekretess inte kan upprŠtthŒllas. Avslutningsvis skall nŠmnas nŒgot om att vissa rŠttsliga fšrfaranden har sekretessbrytande konsekvenser (se avsnitt 7).
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1 Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen och sekretesslagen gŠller fšr myndigheter och andra allmŠnna organ,
t.ex. kommunala bolag. Lagstiftningen Šr en avvŠgning mellan tvŒ motstridiga intressen. Offentlighetsprincipen Šr huvudregeln. Den innebŠr att myndigheterna normalt skall tillgodose
allmŠnhetens och massmedias behov av fri insyn i verksamheterna. Sekretesslagen (1980:100)
Šr undantaget som av hŠnsyn till enskildas och ibland myndigheternas intressen begrŠnsar
mšjligheterna till insyn. Offentlighetsprincipen regleras i grundlag. I sekretesslagen finns
kompletterande regler och undantag.
Den kanske mest betydelsefulla formen av offentlighet Šr handlingsoffentligheten vilken innebŠr att allmŠnheten har rŠtt att ta del av allmŠnna handlingar (2 kap 1 ¤ TF). Handlingsoffentligheten Šr avsedd att sŠkerstŠlla ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. RŠtten att
ta del av allmŠnna handlingar fŒr inskrŠnkas endast om det Šr pŒkallat med hŠnsyn till vissa
preciserade skyddsintressen, t.ex. skyddet fšr enskilds personliga eller ekonomiska fšrhŒllanden (se 2 kap 2 ¤ 1 st TF). BegrŠnsningar i offentligheten skall anges i sekretesslagen eller
annan lag som den hŠnvisar till (2 kap 2 ¤ 2 st TF).
(Handlingsoffentligheten kommer att beršras nŠrmare i avsnitten 1.1 och 1.2).
Grundlagen reglerar ocksŒ meddelarfriheten som innebŠr att Šven hemliga uppgifter ibland fŒr
lŠmnas fšr publicering i massmedia (1 kap 1 ¤ 3 st och 7 kap 3 ¤ TF). Fšrutom de begrŠnsningar i meddelarfriheten som framgŒr direkt av tryckfrihetsfšrordningen sŒ innehŒller Šven
yttrandefrihetsgrundlagen (5 kap 3 ¤ YGL) och sekretesslagen (16 kap 1 ¤ SekrL) vissa inskrŠnkningar.
PŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde Šr meddelarfriheten mycket begrŠnsad. NŒgot uppsŒtligt ŒsidosŠttande av
tystnadsplikten Šr inte tillŒtet. Fšr uppgifter som ršr enskilda patienter sŒ gŠller meddelarfriheten endast fšr
beslut om vŒrd utan samtycke eller uppgifter som avser verkstŠllighet av beslut om omhŠndertagande. Med
beslut om vŒrd utan samtycke avses beslut om tvŒngsvŒrd. ÓMed verkstŠllighet avses de olika ŒtgŠrder som vidtas fšr att genomfšra frihetsberšvandet. Att en intagen fŒr permission eller hŒlls isolerad Šr exempel pŒ verkstŠllighetsŒtgŠrder. €ven en patients medicinering eller ett beslut om att en patient har meddelats besšksfšrbud Šr
omstŠndigheter som kan hŠnfšras till verkstŠlligheten. DŠremot inte uppgifter om en patients diagnosÓ.1

Som en sŠrskild yttring av offentlighetsprincipen kan man betrakta regeringsformens fšreskrifter om yttrande- och informationsfrihet (2 kap 1 ¤ 1 och 2 RF). Varje medborgare (sŒledes Šven tjŠnstemŠn i offentlig anstŠllning) Šr gentemot det allmŠnna tillfšrsŠkrad frihet att i
tal, skrift eller bild eller pŒ annat sŠtt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, Œsikter och
kŠnslor liksom frihet att inhŠmta och mottaga upplysningar samt att i švrigt taga del av andras
yttranden.
Ett annat uttryck fšr offentlighetsprincipen Šr den s.k. fšrhandlingsoffentligheten som gŠller
verksamheten hos domstolarna. I 2 kap 11 ¤ 2 st RF fastslŒs den grundlŠggande principen att
fšrhandling vid domstol skall vara offentlig. Undantag hŠrifrŒn kan dock gšras i lag (2 kap
12 ¤ RF). Om fšrhandlingssekretess hos de allmŠnna domstolarna fšreskrivs det i rŠttegŒngsbalken att domstolen kan fšrordna om fšrhandling inom stŠngda dšrrar om det kan antas att
det kommer att fšrebringas en uppgift fšr vilken hos domstolen gŠller sekretess som avses i
sekretesslagen (5 kap 1 ¤ 2 st RB). Det bšr dock observeras att det krŠvs att det bedšms vara
1

Prop 1981/82:186 s 45 f.

6

av synnerlig vikt att uppgiften hŒlls hemlig. NŠr det dŠremot gŠller fšrvaltningsdomstolarna
sŒ skall enligt 9 ¤ fšrvaltningsprocesslagen (1971:291) som huvudregel mŒl och Šrenden
handlŠggas i skriftlig form. Detta fŒr till fšljd att den sekretess som t.ex. šverfšrts till domstolen enligt 12 kap 1 ¤ SekrL kommer (med undantag fšr uppgifter i dom eller beslut) att
bestŒ under hela rŠttegŒngsfšrfarandet. Anordnas dŠremot muntlig fšrhandling kan sekretessen dŠrigenom komma att begrŠnsas.

1.1 Begreppet ÓallmŠn handlingÓ
En handling kan innehŒlla bŒde skrift och bild, t.ex. stenciler, videofilmer, CD-skivor eller
ADB-upptagningar. Det vŠsentliga Šr att det Šr en sakligt sammanhŠngande konstellation av
uppgifter.2 Handlingen Šr allmŠn om den fšrvaras hos en myndighet och Šr inkommen dit
eller upprŠttad dŠr (2 kap 3 ¤ 1 st TF). Att en handling Šr allmŠn innebŠr inte att den automatiskt Šr offentlig. Om en handling Šr allmŠn avgšrs av reglerna i tryckfrihetsfšrordningen. Om
den ocksŒ Šr offentlig avgšrs av reglerna i sekretesslagen.
En handling Šr inkommen (och dŠrmed allmŠn) nŠr den anlŠnt till myndigheten eller en behšrig befattningshavare (2 kap 6 ¤ 1 st TF). En tjŠnsteskrivelse Šr sŒledes en allmŠn handling
oavsett om den anlŠnt till myndighetens lokaler eller sŠnts till befattningshavarens privata
adress.3 Post som adresserats till en viss tjŠnsteman pŒ en myndighet och som inte ršr tjŠnsten
Šr dŠremot inte att betrakta som en allmŠn handling. Inte heller handlingar som sŠnds mellan
organ inom samma myndighetsorganisation blir allmŠnna om inte organen upptrŠder som
sjŠlvstŠndiga gentemot varandra (2 kap 8 ¤ TF). Handlingar som kommer in till eller finns hos
en myndighet endast fšr teknisk bearbetning eller teknisk lagring fšr nŒgon annans rŠkning Šr
inte allmŠnna handlingar hos den myndigheten (2 kap 6 ¤ 3 st och 2 kap 10 ¤¤ TF).
En handling blir upprŠttad (och dŠrmed allmŠn) nŠr den expedieras, justeras eller pŒ annat sŠtt
fŠrdigstŠlls (2 kap 7 ¤ 1 st TF). Om handlingen inte expedieras men hšr till ett Šrende sŒ blir
den allmŠn nŠr Šrendet Šr fŠrdigt. Senast vid den tidpunkten blir alla handlingar i Šrendet allmŠnna. Domar och beslut blir dock aldrig allmŠnna handlingar fšre avkunnandet eller expedieringen (2 kap 7 ¤ 2 st 2 TF). LikasŒ blir protokoll och liknande anteckningar allmŠnna fšrst
nŠr de justerats eller pŒ annat sŠtt fŠrdigstŠllts (2 kap 7 ¤ 2 st 3 TF).
Ett pŒgŒende Šrende kan innehŒlla bŒde allmŠnna och icke allmŠnna handlingar. Vid en begŠran om insyn i ett pŒgŒende Šrende skall de allmŠnna handlingarna genast lŠmnas ut om de
inte Šr hemliga enligt sekretesslagen. Vad handlingen innehŒller eller hur fŠrdig den Šr spelar
ingen roll. Har den skickats till eller frŒn myndigheten sŒ Šr den att betrakta som allmŠn
(2 kap 6 ¤ 1 st TF). Har den dŠremot arbetats fram inom myndigheten och hšr till ett Šrende
sŒ blir den allmŠn fšrst nŠr Šrendet Šr fŠrdigt (2 kap 7 ¤ 1 st TF).
Minnesanteckningar, promemorior, utkast etc. som kommit till fšr att bereda ett Šrende Šr inte
allmŠnna handlingar. Det blir de emellertid om de expedieras eller arkiveras. En anteckning
som innehŒller en sakuppgift som kan ha betydelse fšr beslutet skall sparas och arkiveras tillsammans med švriga handlingar (2 kap 9 ¤ TF).

2
3

Prop 1975/76:160 s 90.
JO 1994/95 s 234.
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Diarier, journaler, register eller andra fšrteckningar som fšres fortlšpande Šr allmŠnna nŠr de
Šr fŠrdiga att anvŠndas (2 kap 7 ¤ 2 st 1 TF). Varje anteckning i en sŒdan handling blir dŠrfšr
genast allmŠn. Till denna typ av handlingar hšr t.ex. sjukjournaler. BenŠmningen pŒ handlingen saknar dock betydelse utan det avgšrande Šr att handlingen fšres fortlšpande. Olika
slags anteckningar kan sŒledes ha karaktŠren av journalhandlingar trots att en viss myndighet
inte betraktar dem som sŒdana.4
Med patientjournal fšrstŒs enlig 2 ¤ patientjournallagen (1985:562) Óde anteckningar som
gšrs och de handlingar som upprŠttas eller inkommer i samband med vŒrden och som innehŒller uppgifter om patientens hŠlsotillstŒnd eller andra personliga fšrhŒllanden och om vŒrdŒtgŠrder.Ó Patientjournalen bestŒr sŒledes inte enbart av handlingar av diarie- eller dagbokstyp
utan Šven av t.ex. provsvar, EKG-kurvor och ršntgenbilder. Detta innebŠr att exempelvis ett
provsvar i sig inte Šr att betrakta som en allmŠn handling enligt 2 kap 7 ¤ 2 st 1 TF. Om dŠremot en lŠkare gšr en journalanteckning med anledning av provsvaret sŒ har den karaktŠren
av allmŠn handling enligt nŠmnda bestŠmmelse. Som fšrutsŠttning fšr att provsvar, EKGkurvor, ršntgenbilder etc. skall anses vara allmŠnna handlingar krŠvs att de fšrvaras hos myndigheten och Šr att anse som inkomna till eller upprŠttade dŠr ( se 2 kap 6 ¤ 1 st och 2 kap
7 ¤ 1 st TF). Enligt fšrarbetsuttalanden Šr sŒ ocksŒ fallet. DŠr sŠgs nŠmligen att samtliga journalhandlingar som ingŒr i en patientjournal och fšrvaras inom den allmŠnna hŠlso- och sjukvŒrden Šr allmŠnna handlingar enligt tryckfrihetsfšrordningen, med undantag fšr minnesanteckningar, utkast, koncept o.dyl.5
Slutsatsen att samtliga journalanteckningar som ingŒr i en patientjournal utgšr allmŠnna handlingar har i doktrinen ansetts vara ett alltfšr kategoriskt pŒstŒende.6 Visserligen kan man utgŒ frŒn att det švervŠgande antalet
journalhandlingar ocksŒ Šr allmŠnna handlingar men dŒ journalen kan innehŒlla vissa icke-allmŠnna handlingar,
bl.a. minnesanteckningar, kan det inte uteslutas att det Šven kan ingŒ andra icke-fŠrdigstŠllda handlingar. I en
sŒdan situation kan en patient inom den allmŠnna hŠlso- och sjukvŒrden komma i ett sŠmre lŠge Šn en patient
som anlitat en privat vŒrdgivare. NŒgon motsvarande begrŠnsning i rŠtten att fŒ ta del av journalhandlingar finns
inte inom den enskilda hŠlso- och sjukvŒrden. DŠr gŠller enligt 16 ¤ patientjournallagen att en journalhandling pŒ
begŠran av patienten sŒ snart som mšjligt skall tillhandahŒllas honom fšr lŠsning eller avskrivning pŒ stŠllet eller
i avskrift eller kopia.

1.2 UtlŠmnande av allmŠn handling
Varje svensk medborgare har rŠtt att ta del av allmŠnna handlingar (2 kap 1 ¤ TF). Denna rŠtt
utvidgas i ett annat stadgande till att gŠlla Šven fšr utlŠnningar (14 kap 5 ¤ 2 st TF). UtlŠnningars rŠtt kan dock inskrŠnkas genom en Šndring i vanlig lag medan en inskrŠnkning av
svenska medborgares rŠtt krŠver en grundlagsŠndring.
Oavsett ett Šrendes omfattning sŒ mŒste varje handling granskas var fšr sig fšr att se om den
kan utlŠmnas. Hela Šrenden kan sŒledes inte hemlighŒllas rutinmŠssigt fšr att det finns vissa
uppgifter som Šr sekretessbelagda.7 Inte heller handlingar som kan avidentifieras fŒr hemlighŒllas.8

4

Se JO 1983/84 s 231.
Prop 1984/85:189 s 38.
6
Bohlin 1988 s 163 f.
7
R• 1992 not 330 och R• 1991 not 426.
8
R• 1984 2:54
5
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Om en begŠrd handling Šr svŒrbegriplig sŒ skall en myndighet vara behjŠlplig med att fšrklara
den. NšdvŠndig apparatur skall tillhandahŒllas om det Šr en fšrutsŠttning fšr att kunna ta del
av handlingen. SŒvŠl 14 ¤ servicefšrordningen (1980:900) som 7 ¤ 2 st 5 verksfšrordningen
(1995 :1322) erinrar om myndigheternas serviceskyldighet. Enligt 4 och 5 ¤¤ fšrvaltningslagen (1986:223) skall hjŠlp och upplysning lŠmnas samt frŒgor besvaras snarast mšjligt. Vidare skall upplysning lŠmnas om hur man kommer Œt datalagrad information (15 kap 12 ¤
SekrL). NŠr det gŠller datalagrade uppgifter sŒ anses dessa vara fšrvarade hos alla myndigheter som har tillgŒng till dem oavsett var centraldatorn finns (2 kap 3 ¤ 2 st TF). DŠrfšr
mŒste t.ex. polisen lŠmna ut uppgifter ur bilregistret. Enligt JO krŠver serviceskyldigheten att
Ómyndigheten med eget anlitande av sina diarier och register etc. aktivt bistŒrÓ den som vill ta
del av en allmŠn handling.9
Offentlighetsprincipen kan inte avtalas bort. SŒledes ÓfŒr medborgarnas grundlagsfŠsta rŠtt att
ta del av allmŠnna handlingar inte inskrŠnkas genom avtal mellan myndigheter och enskilda
industrifšretagÓ.10 €ven en šverenskommelse mellan tvŒ parter pŒ arbetsmarknaden om att
inte offentliggšra uppgifter om nya lšner fšr vissa personalgrupper har fšrklarats sakna rŠttsverkan.11
AllmŠnhetens rŠtt till insyn gŠller endast handlingar som redan finns hos myndigheten och
inte sŒdana som vŠntas inkomma dit.12 Offentlighetsprincipen medfšr heller Óinte skyldighet
fšr myndighet att pŒ begŠran framstŠlla en ny handling pŒ grundval av uppgifter som kan inhŠmtas ur befintliga handlingar.Ó13
Det Šr kostnadsfritt fšr den som vill ta del av allmŠnna handlingar pŒ stŠllet (2 kap 12 ¤
1 st TF) liksom fšr den som vill fŒ uppgifter per telefon.14 Fšr kopior sŒ gŠller avgiftsfšrordningen (1992:191). Enligt denna sŒ Šr nio sidor gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje
sida dŠrutšver 2 kronor (Œr 1999). Vidare Šr det Ónaturligt att myndigheter som har telefaxutrustning anvŠnder denna fšr att expediera kopior om sŒdant šnskemŒl framstŠlls.Ó15
En myndighet skall lŠmna ut begŠrda handlingar Ógenast eller sŒ snart det Šr mšjligtÓ om inte
Óbetydande hinder mšterÓ (2 kap 12 ¤ 2 st TF). Det innebŠr normalt medan vederbšrande
vŠntar. NŒgon dags fšrdršjning kan dock accepteras. ÓDet Šr inte mšjligt att exakt ange nŠr en
allmŠn handling senast skall tillhandahŒllas om det inte kan ske genast. I allmŠnhet bšr det
dock bli frŒga om hšgst nŒgon eller nŒgra dagars vŠntan.Ó16 Det Šr inte ett Óbetydande hinderÓ
att en begŠran Šr omfattande eller att myndighetens arbetsbelastning Šr stor.17 Inte heller att
vissa uppgifter Šr svŒrfunna kan accepteras som motivering till att inte tillgodose allmŠnhetens rŠtt till insyn.18
En begŠran om avskrift eller kopia av en allmŠn handling skall behandlas skyndsamt (2 kap
13 ¤ 2 st TF). I praktiken innebŠr detta samma skyndsamhetskrav som utlŠmnande pŒ stŠllet.19
9

JO 1993/94 s 513.
JO 1983/84 s 225.
11
JO 1991/92 s 432.
12
R• 1981 Ab 283.
13
R• 1978 2:19.
14
JO 1991/92 s 418.
15
Prop 1989/90:138 s 12.
16
JO 1994/95 s 571.
17
R• 1979 Ab 6.
18
R• 1982 Ab 262.
19
Prop 1981/82:37 s 46.
10
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Kortare dršjsmŒl kan Šven i detta fall Óundantagsvis accepteras, exempelvis om framstŠllningen avser ett omfattande eller ur sekretessynpunkt svŒrbedšmt material.Ó20 UtlŠmnandet
skall dock ges fšrtur. NŒgon mšjlighet att vŠnta med utlŠmnandet med hŠnvisning till arbetets
behšriga gŒng fšreligger inte.21 Om det dŠremot gŠller att lŠmna ut uppgifter pŒ annat sŠtt,
t.ex. per telefon, torde myndighetens uppgiftsskyldighet inte behšva uppfyllas lika snabbt.22
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2 AllmŠnt om sekretess
I 1 kap 1 ¤ SekrL anges att lagen innehŒller bl.a. bestŠmmelser om tystnadsplikt i det allmŠnnas verksamhet och om fšrbud att lŠmna ut allmŠnna handlingar. BestŠmmelserna avser fšrbud att ršja vissa uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en allmŠn handling
lŠmnas ut eller det sker pŒ nŒgot annat sŠtt. €ven ett olovligt utnyttjande utan att nŒgot ršjande Šger rum Šr fšrbjudet (1 kap 4 ¤ SekrL). Att sekretessbelagda uppgifter inte fŒr ršjas fšr
enskilda framgŒr av 1 kap 2 ¤ SekrL och att sekretess gŠller gentemot andra myndigheter samt
mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet stadgas i 1 kap 3 ¤ SekrL. Fšrbudet
att ršja en uppgift riktar sig bŒde till den myndighet dŠr uppgiften Šr sekretessbelagd och till
personalen vid myndigheten (1 kap 6 ¤ SekrL).
UtgŒngspunkten vid utformningen av varje sŠrskild sekretessbestŠmmelse har varit att man
inte skall Œstadkomma mer sekretess Šn vad som Šr absolut nšdvŠndigt fšr att skydda det intresse som har fšranlett bestŠmmelsen. DŠrfšr har man valt att i de flesta sekretessbestŠmmelserna begrŠnsa sekretessens rŠckvidd med hjŠlp av villkor, s.k. skaderekvisit. Merparten av
sekretessreglerna innehŒller sŒledes skaderekvisit som innebŠr att uppgifterna Šr hemliga om
utlŠmnandet orsakar skada eller men. De flesta skaderekvisit har offentlighet som huvudregel.
De kallas ÓrakaÓ i motsats till de ÓomvŠndaÓ som har sekretess som huvudregel. NŠr skaderekvisit saknas sŒ Šr uppgifterna hemliga om inga sekretessbrytande regler kan tillŠmpas. Med
ett rakt skaderekvisit Šr utgŒngspunkten att uppgiften kan lŠmnas ut. Dock inte om det finns
omstŠndigheter i det enskilda fallet som talar fšr att ett utlŠmnande kan orsaka skada. Med ett
omvŠnt skaderekvisit Šr utgŒngspunkten i stŠllet att sekretess gŠller om det inte finns omstŠndigheter i det enskilda fallet som talar fšr att risken fšr skada Šr utesluten.23 Att en bestŠmmelse saknar skaderekvisit innebŠr att sekretess gŠller oavsett om ett utlŠmnande leder till
skada eller inte. SŒdan sekretess gŠller t.ex. fšr en myndighets telefonvŠxel (12 kap 7 ¤
SekrL).
Sekretess gŠller normalt inom en begrŠnsad verksamhet. Sekretesslagen innehŒller nŠmligen
ingen generell regel om šverfšring av sekretess mellan myndigheter.24 Fšrekommer uppgifterna i en annan verksamhet sŒ Šr de offentliga om tillŠmpliga sekretessregler saknas dŠr.
Uppgifterna skall genast lŠmnas ut nŠr tillŠmpliga sekretessregler saknas Šven om utlŠmnandet kan leda till skada eller men. Samma lŠkarintyg kan t.ex. vara hemligt i sjukvŒrden, delvis
hemligt i en brottsundersškning och helt offentligt i ett tillstŒndsŠrende.
I vissa situationer fšljer dock den ursprungliga sekretessen med uppgiften Šven om den lŠmnas till en annan myndighet. SŒ Šr fallet fšr uppgifter som lŠmnas till regeringen, riksdagen,
JO och JK (11 kap SekrL). Motsvarande gŠller bl.a. uppgifter som lŠmnas till annan myndighet fšr tillsyn, revision eller till arkivmyndighet (13 kap SekrL). Fšr vŒrdomrŒdet viktiga
regler finns ocksŒ i frŒga om uppgifter som lŠmnas till domstolar i mŒl eller Šrenden dŠr
(12 kap SekrL).
Uppgifterna kan vara hemliga nŠr en person frŒgar efter dem men offentliga nŠr en annan gšr
det. SŒ Šr fallet om skada endast uppstŒr vid utlŠmnandet till den fšrsta personen. En uppgift
kan ocksŒ vara hemlig fšr en person vid ett tillfŠlle men offentlig fšr honom vid ett annat om
utlŠmnandet bara orsakar skada vid det fšrsta tillfŠllet. Ibland kan dessutom hemliga uppgifter
23
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lŠmnas med stšd av sekretessbrytande regler. En uppgift kan sŒledes vara omvŠxlande hemlig
eller offentlig beroende pŒ vem som frŒgar samt nŠr och varfšr han gšr det.
Den som vill se allmŠnna handlingar fŒr normalt inte tillfrŒgas om sin identitet eller syftet
med sin begŠran (2 kap 14 ¤ 3 st TF). Om handlingarna skyddas av raka skaderekvisit sŒ fŒr
frŒgor om identitet och syfte stŠllas Óendast nŠr det finns anledning anta att sŠrskilda omstŠndigheter fšreligger i det enskilda fallet.Ó Om handlingarna skyddas av omvŠnda skaderekvisit
kan frŒgor stŠllas fšr att undanršja skaderisken.25
I skaderekvisiten talas om Ópersonliga fšrhŒllandenÓ. DŠrmed avses alla uppgifter som hŠnfšr
sig till vederbšrande person. En sŒdan uppgift fŒr dock lŠmnas ut om det stŒr klart att den
enskilde eller nŒgon nŠrstŒende inte lider men. Det mŒste alltsŒ ske en skadepršvning innan
man kan ta stŠllning till om uppgiften fŒr lŠmnas ut.26 €ven nŠrstŒende kan sŒledes skyddas
av sekretessen. ÓNŒgon definition av begreppet «nŠrstŒende« É kan knappast ges, eftersom
uppfattningen om vad som fšrstŒs med detta begrepp skiftar frŒn tid till annan. Jag vill emellertid understryka att faktiskt slŠktskap inte behšver fšreligga.Ó27
Begreppet ÓskadaÓ stŒr fšr ekonomisk skada och ÓmenÓ i huvudsak fšr andra skador.28 Vid
bedšmningen utgŒr man ifrŒn den beršrda personens egen upplevelse. Samtidigt skall en allmŠn avvŠgning gšras utifrŒn gŠngse vŠrderingar i samhŠllet. Att nŒgon tycker det Šr allmŠnt
obehagligt att en uppgift fšrekommer hos en myndighet gšr inte att den blir hemlig.29 Innebšrden av begreppet ÓmenÓ har Šven behandlats av JO. ÓMed men avses i fšrsta hand sŒdana
skador som att bli utsatt fšr andras missaktning, om ens personliga fšrhŒllanden blir kŠnda fšr
andra. UtgŒngspunkten fšr om men fšreligger skall alltsŒ vara patientens egen upplevelseÉ€ven om en tjŠnsteman skulle anse det vara till nytta fšr en enskild att uppgifter om dennes besvŠrliga situation lŠmnas till annan, sŒ att denna kan hjŠlpa honom, Šr det sŒledes inte
sŠkert att detta Šr fšrenligt med sekretesslagen.Ó30
€ven rŠttsenliga ŒtgŠrder kan vara till skada och men fšr den enskilde. Enligt fšrarbetena till
sekretesslagen skall men anses fšlja pŒ varje ŒtgŠrd som typiskt sett upplevs som en pŒtaglig
nackdel fšr den beršrde.31 Denna stŒndpunkt Šr nšdvŠndig fšr att sekretess skall kunna upprŠtthŒllas mellan myndigheter. I den mŒn uppgifter behšver utvŠxlas myndigheter emellan sŒ
bšr detta lšsas inom ramen fšr bestŠmmelserna om undantag frŒn sekretess.32 Om ingen sekretessbrytande regel Šr tillŠmplig sŒ Šr alltsŒ uppgifterna hemliga trots att det kanske ur samhŠllets synpunkt Šr šnskvŠrt att de lŠmnas ut.33
Slutligen bšr nŠmnas att en nšdsituation kan upphŠva annars gŠllande sekretessregler (24 kap
4 ¤ BrB). JO fann exempelvis att en bitrŠdande fšrestŒndare pŒ ett LVM-hem inte bršt mot
sekretessen nŠr denne kontaktade polisen angŒende ett mordhot mot en tredje person. OmstŠndigheterna befanns vara sŒdana att en nšdsituation fšrelŒg.34 Att man Šven kan vŠgra att
lŠmna ut annars offentliga uppgifter med stšd av nšdreglerna framgŒr av fšljande utlŒtande av
25
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JO. Ó€ven om en vŒrdnadshavare i princip har rŠtt att fŒ veta var hans barn vistas, kan dock
undantagsvis sŒdana omstŠndigheter fšreligga att uppgiften om vistelseorten ej lŠmnas ut.
SŒdan nšdsituation kan vara fšr handen om det gŠller att avvŠrja fara fšr nŒgons liv eller hŠlsa.Ó35

35
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3 Sekretess inom hŠlso- och sjukvŒrd
BestŠmmelserna om sekretess inom den allmŠnna hŠlso- och sjukvŒrden Œterfinns i 7 kap
1-3 ¤¤ samt 6 ¤ SekrL. I 1 ¤ anges huvudregeln om sekretess. I 2 ¤ upptas vissa undantag frŒn
sekretess. Att uppgifter i vissa fall kan hemlighŒllas fšr patienten sjŠlv framgŒr av 3 och 6 ¤¤.

3.1 Sekretesskyddade uppgifter
Sekretessens fšremŒl anges i lagtexten som Óuppgift om enskilds hŠlsotillstŒnd eller andra
personliga fšrhŒllandenÓ (7 kap 1 ¤ 1 st SekrL). Med uppgift avses i detta sammanhang all
information vare sig den inhŠmtats skriftligen, muntligen eller genom iakttagelser och undersškningar. Sekretessen skyddar Šven andra enskilda personer Šn patienten sjŠlv. Om en patient lŠmnar uppgifter om t.ex. grannar eller arbetskollegor kan Šven dessa uppgifter skyddas
enligt huvudregeln.
Det Šr endast uppgifter om enskilds hŠlsotillstŒnd eller andra personliga fšrhŒllanden som
skyddas av sekretessen. Vad som avses med hŠlsotillstŒnd torde inte behšva nŒgon nŠrmare
precisering. Till andra personliga fšrhŒllanden rŠknas uppgifter som hŠnfšr sig till patienten
ršrande karaktŠr, sinnesbeskaffenhet, sociala fšrhŒllanden, arbetsfšrmŒga etc. Hit rŠknas ocksŒ medicinering och annan vŒrd eller behandling. €ven ekonomiska fšrhŒllanden faller in
under begreppet.
Sekretessen pŒ hŠlso- och sjukvŒrdsomrŒdet avgrŠnsas med ett omvŠnt skaderekvisit. Presumtionen Šr alltsŒ att sekretess gŠller. En skadepršvning mŒste fšljaktligen ske innan nŒgot
utlŠmnande av uppgifter kan komma ifrŒga. I vissa fall kan en sŒdan pršvning dock leda till
att uppgifterna kan och till och med bšr lŠmnas ut. Bland annat fŒr uppgifter lŠmnas frŒn en
lŠkare till en annan eller frŒn en sjukvŒrdsinrŠttning till en annan om uppgifterna behšvs fšr
vŒrden eller behandlingen.36 NŒgot generellt šverlŠmnande av uppgifter mellan olika vŒrdsektorer Šr dock inte tillŒtet.37 Restriktivitet skall Šven iakttas nŠr det gŠller utlŠmnande av
kŠnsliga uppgifter sŒsom abort, kšnssjukdom och psykiatrisk vŒrd utan att fšrst inhŠmta patientens samtycke. NŠr det gŠller psykiatrisk tvŒngsvŒrd fŒr dŠremot upplysningar utvŠxlas
mellan olika vŒrdinrŠttningar utan samtycke frŒn den som Šr fšremŒl fšr tvŒngsvŒrd.38
En skadepršvning mŒste Šven ske nŠr man frŒn sjukhusets sida skall avgšra om man kan lŠmna ut uppgift huruvida en person vŒrdas dŠr. HŠr bortses frŒn de sekretessbrytande regler som
fšreligger enligt lag. Observera att presumtionen om sekretess som huvudregel gŠller Šven
gentemot patientens anhšriga. I vissa fall kan patienten ha sŠrskild anledning att just fšr dessa
hemlighŒlla sin sjukdom. Normalt sett kan det dock inte vara till men fšr patienten att hans
nŠrmaste anhšriga fŒr reda pŒ att han finns pŒ sjukhus. Vid akut sjukdom och olycksfall fŒr
det t.o.m. anses Œligga sjukhuspersonalen att ta kontakt med de anhšriga.39 En utomstŒende
bšr dŠremot inte utan patientens samtycke fŒ reda pŒ att han vŒrdas pŒ sjukhus. SŒledes kan
inte uppgifter om en trafikskadad utan vidare lŠmnas ut till en journalist. • andra sidan bšr
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inte en tillŠmpning av skaderekvisitet leda till att blomsterleveranser eller besšk av bekanta
inte kan ske.40

3.2 Sekretesskyddets rŠckvidd
Sekretess gŠller inom hŠlso- och sjukvŒrden samt i annan medicinsk verksamhet (7 kap 1 ¤
1 st SekrL). Till hŠlso- och sjukvŒrden hšr i fšrsta hand den šppna och slutna sjukvŒrd fšr
vilken grundlŠggande bestŠmmelser finns i hŠlso- och sjukvŒrdslagen (1982:763). Hit hšr
Šven den vŒrd som ges vid mšdra- och barnavŒrdscentraler och den psykiatriska barn- och
ungdomsvŒrden. Till omrŒdet rŠknas ocksŒ den verksamhet som fšrekommer vid byrŒerna fšr
abortfšrebyggande verksamhet samt folktandvŒrden. €ven sŒdan hŠlso- och sjukvŒrdsverksamhet som bedrivs som inslag i annan fšrvaltning, t.ex. socialtjŠnst, statlig och kommunal
fšretagshŠlsovŒrd och skolhŠlsovŒrd, hšr hit. Avsikten i dessa fall Šr att den del av verksamheten som Šr att rŠkna till hŠlso- och sjukvŒrden skall falla under den hŠr aktuella sekretessregleringen och inte under den som gŠller fšr vŠrdmyndigheten. Om hŠlso- och sjukvŒrdspersonal tar del av uppgifter som ršr denna fšrvaltningsgren sŒ gŠller dŠremot den sekretess
som rŒder fšr vŠrdmyndigheten. Utanfšr bestŠmmelsens tillŠmpningsomrŒde faller dŠremot
verksamhet vid sjukhus och andra liknande inrŠttningar som drivs av enskilda. HŠr gŠller i
stŠllet fšreskrifterna i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet pŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde.
Av lagtexten framgŒr att sekretessen ocksŒ gŠller i annan medicinsk verksamhet. PrimŠrt Šr
det hŠr frŒga om verksamheter vars syfte i fšrsta hand inte Šr vŒrd eller behandling i egentlig
mening. Det kan vara frŒga om rŠttsmedicinsk och rŠttspsykiatrisk verksamhet, insemination,
faststŠllande av kšnstillhšrighet, abort, sterilisering, kastrering och ŒtgŠrder mot smittsamma
sjukdomar. Observera att det endast Šr frŒga om exemplifieringar och inte en uttšmmande
upprŠkning.
HŠlso- och sjukvŒrdssekretessen gŠller fšr all personal inom den allmŠnna hŠlso- och sjukvŒrden som medverkar i vŒrdarbetet.41 €ven administrativ, ekonomisk och teknisk personal Šr
bundna av sekretessen.42 Samma sekretess som gŠller fšr den anstŠllda personalen gŠller Šven
fšr s.k. uppdragstagare. Har nŒgon anlitats av sjukhuset eller vŒrdcentralen fšr att pŒ nŒgot
sŠtt hjŠlpa till i vŒrdarbetet sŒ omfattas Šven denne av sekretessen. €ven personer som i utbildningssyfte deltar i arbetet inom hŠlso- och sjukvŒrden anses bundna av sekretessen.43 Det
sagda innebŠr att s.k. praoelever som inte deltar i vŒrdarbetet inte Šr underkastade sekretess.
Det bšr dock noteras att personer som inte Šr bundna av sekretessen kan ŒlŠggas tystnadsplikt
enligt fšreskrifterna i 14 kap 9 ¤ SekrL om fšrbehŒll.
Sekretessen gŠller i regel inte i fšrhŒllande till patienten sjŠlv (14 kap 4 ¤ SekrL). Det har
sŒvŠl i 2 a ¤ 2 st hŠlso- och sjukvŒrdslagen (1982:763) som i 2 kap 2 ¤ lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet pŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde fšreskrivits stšrsta mšjliga šppenhet mot
patienten. Patienten skall ha upplysningar om sitt hŠlsotillstŒnd och om de behandlingsmetoder som stŒr till buds. Om upplysningar inte kan lŠmnas till patienten skall de i stŠllet
lŠmnas till en nŠra anhšrig till honom. Samtidigt fšreskrivs att upplysningar inte fŒr lŠmnas
till patienten eller nŒgon anhšrig i den mŒn det finns hinder fšr detta i 7 kap 3 och 6 ¤¤ SekrL.
40
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I 7 kap 3 ¤ SekrL fšreskrivs att sekretessen ocksŒ gŠller i fšrhŒllande till den vŒrd eller behandlingsbehšvande sjŠlv i frŒga om uppgift om hans hŠlsotillstŒnd, om det med hŠnsyn till
ŠndamŒlet med vŒrden eller behandlingen Šr av synnerlig vikt att uppgiften inte lŠmnas till
honom. Enligt fšrarbetsuttalanden sŒ skall bestŠmmelsen tolkas restriktivt.44 Sekretessen
gentemot patienten sjŠlv gŠller dennes hŠlsotillstŒnd och inte nŒgra som helst andra personliga fšrhŒllanden. BestŠmmelsen talar endast om patientens hŠlsotillstŒnd och inte om uppgifter
som ršr nŒgon annan. Det mŒste vidare vara sŒ att ett utlŠmnande av uppgifter till patienten
kan befaras allvarligt motverka ŠndamŒlet med vŒrden eller behandlingen. SŒvŠl skriftliga
som muntliga uppgifter omfattas av bestŠmmelsen.
Om patienten vill lŠsa sin journal sŒ har en lŠkare i normalfallet inte rŠtt att krŠva att fŒ nŠrvara. Ibland kan det emellertid vara pŒkallat fšr att undvika sŒdan risk som avses i 7 kap 3 ¤
SekrL.45 Skulle patienten ge nŒgon annan tillstŒnd att ta del av hans sjukhusjournal i syfte att
kringgŒ bestŠmmelsen sŒ finns mšjlighet att vŠgra lŠmna ut uppgifter Šven till denne. Eventuellt kan journalen lŠmnas ut med fšrbehŒll att den inte visas fšr patienten.46 Sekretessen mot
patienten sjŠlv Šr sŒ utformad att den gŠller oavsett om han vistas pŒ sjukhuset eller Šr utskriven. Mycket starka medicinska skŠl torde dock krŠvas fšr att neka en tillfrisknad person tillgŒng till sin journal.47
Det andra undantaget frŒn den stšrsta mšjliga šppenhet som fšreskrivs gentemot patienten
gŠller fšr ÓanmŠlan eller annan utsaga av enskild om nŒgons hŠlsotillstŒnd eller andra personliga fšrhŒllandenÓ (7 kap 6 ¤ SekrL). Lagregeln har tillkommit fšr att skydda dem som gjort
anmŠlan eller lŠmnat uppgifter om att t.ex. barn har utsatts fšr misshandel, att nŒgon missbrukar droger eller att nŒgon Šr psykiskt sjuk. Fšr sekretess krŠvs att Ódet kan antas att fara uppkommer fšr att den som har gjort anmŠlan eller avgivit utsagan eller nŒgon honom nŠrstŒende
utsŠtts fšr vŒld eller annat allvarligt men om uppgiften ršjs.Ó BestŠmmelsen ger dŠrmed bara
skydd mot repressalier av mera allvarligt slag. Uppgifter om en anmŠlares eller uppgiftslŠmnares identitet kan sŒledes inte rutinmŠssigt undanhŒllas frŒn den som beršrs av anmŠlan. Utšver rena vŒldsšvergrepp sŒ ger bestŠmmelsen skydd mot t.ex. telefonterror eller andra
trakasserier av allvarligare slag.48
Enligt 7 kap 1 ¤ 2 st SekrL gŠller sekretessen ocksŒ i sŒdan verksamhet hos myndighet som
innefattar ompršvning av beslut eller sŠrskild tillsyn šver hŠlso- och sjukvŒrdsverksamhet.
Som exempel kan nŠmnas de Šrenden som gŠller ompršvning av beslut att omhŠnderta en
enskild mot hans vilja. Ett annat exempel som omfattas av bestŠmmelsen Šr den tillsynsfunktion som utšvas av Socialstyrelsen. Detta innebŠr att personliga uppgifter som Socialstyrelsen
fŒr kŠnnedom om i sitt tillsynsarbete Šr sekretesskyddade hos styrelsen i samma omfattning
som hos den sjukvŒrdsinrŠttning som varit fšremŒl fšr tillsynsŒtgŠrden.
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4 Sekretess mellan myndigheter och mellan sjŠlvstŠndiga
verksamhetsgrenar inom en myndighet
4.1 Myndigheter
Sekretessen gŠller inte endast mot enskilda utan ocksŒ gentemot andra myndigheter (1 kap
3 ¤ 1 st SekrL). Detta innebŠr att det inte alltid Šr tillŒtet att lŠmna uppgifter frŒn ett sjukhus
till ett annat eller mellan vŒrdinrŠttningar šverhuvudtaget. MŒnga gŒnger kan dock uppgifter
om den enskildes hŠlsotillstŒnd lŠmnas mellan vŒrdinrŠttningarna utan hinder av sekretessen.
Det kan vara frŒga om uppgifter som behšvs fšr vŒrden av den enskilde och dŠr man kan utgŒ
ifrŒn att denne inte har nŒgot emot det.

4.2 SjŠlvstŠndiga verksamhetsgrenar
Sekretess rŒder emellertid inte bara mellan myndigheter utan Šven mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet, nŠr de Šr att betrakta som sjŠlvstŠndiga i fšrhŒllande till varandra (1 kap 3 ¤ 2 st SekrL). NŒgon definition av vad som Šr att betrakta som en sjŠlvstŠndig
verksamhetsgren fŒr man inte i sekretesslagen. Viss vŠgledning kan dock erhŒllas genom vad
som uttrycks i fšrarbetena till tryckfrihetsfšrordningens bestŠmmelser om allmŠnna handlingar.49 DŠr sŠgs att en verksamhetsgren kan anses som sjŠlvstŠndig om den sjŠlvstŠndigt fšrvaltar viss egendom, om den har viss handlingsfrihet inom en given ekonomisk ram eller i
švrigt kan vidta vissa faktiska ŒtgŠrder sjŠlvstŠndigt och pŒ eget ansvar.
Tolkningen av 1 kap 3 ¤ 2 st SekrL mot bakgrund av motivuttalandena ršrande 2 kap 8 ¤ TF
Šr dock inte oproblematisk. De exempel som nŠmns till ledning fšr tolkningen av 2 kap 8 ¤
TF visar att bestŠmmelsen tar sikte pŒ att skilja ut sjŠlvstŠndiga organ inom en myndighet
(t.ex. centrala, regionala och lokala organ). KŠnnetecknande fšr organen inom sŒdana myndigheter Šr emellertid att de Šgnar sig Œt samma verksamhet (se t.ex. postverket). Syftet med
1 kap 3 ¤ 2 st SekrL Šr i stŠllet att skapa en mšjlighet att upprŠtthŒlla sekretess mellan enheter
med olika verksamhet inom en och samma myndighet.50 JŠmfšrelsen ger sŒledes inte nŒgon
nŠrmare ledning vid tolkningen av begreppet ÓsjŠlvstŠndig verksamhetsgrenÓ i sekretesslagen.
Det fšrhŒller sig snarare sŒ att enbart en uppdelning pŒ organisatoriska enheter inom en myndighet inte Šr ett tillrŠckligt kriterium fšr att sekretess skall kunna upprŠtthŒllas mellan olika
verksamhetsgrenar. Viktigare Šr indelningen i sakomrŒden eller sŠrskilda funktioner hos en
myndighet.51 Det centrala Šr sŒledes att det Šr frŒga om en avgrŠnsad verksamhet inom en
myndighet.52
Vad gŠller skolhŠlsovŒrden sŒ har det konstaterats att denna och skolans verksamhet i švrigt
Šr att hŠnfšra till olika verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening.53 Detta synes Šven šverensstŠmma med vad som anfšrts i fšrarbetena till sekretesslagen om att skollŠkare och skolskšterska inte kan fšra uppgifter om elevers personliga fšrhŒllanden vidare inom elev49
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vŒrden.54 Vidare kan nŠmnas de fall dŒ hŠlso- och sjukvŒrdsverksamhet bedrivs inom ramen
fšr socialtjŠnsten. SŒ Šr fallet med de alkoholkliniker som socialnŠmnden Šr huvudman fšr.55
JO har Šven funnit att en socialmedicinsk behandlingscentral som sorterade under socialnŠmnden var att betrakta som en sjŠlvstŠndig verksamhetsgren. Det stred dŠrfšr mot sekretesslagens bestŠmmelser att man frŒn socialfšrvaltningens sida hŠmtade in uppgifter frŒn
denna.56. PŒ samma sŠtt som hŠlso- och sjukvŒrden fŒr anses vara en sjŠlvstŠndig verksamhetsgren inom skolan respektive socialtjŠnsten fŒr den anses vara det inom t.ex. fšrsvaret och
kriminalvŒrden.
I fšrarbetsuttalanden med anledning av den s.k. €DEL-reformen som innebar att kommunerna tog šver ansvaret fšr hŠlso- och sjukvŒrden i vissa boendeformer fšr Šldre samt fysiskt och
psykiskt handikappade anfšrs bl.a. att den Ókommunala hŠlso- och sjukvŒrden och socialtjŠnsten kan É inte betraktas som sjŠlvstŠndiga i fšrhŒllande till varandra i den mening som
avses i 1 kap 3 ¤ andra stycket sekretesslagen. Det Šr i detta fallet inte frŒga om verksamheter
av olika slag. Det fšljer av reformens syfte och behšver inte lagfŠstas. NŒgon Šndring av uppdelningen i sjŠlvstŠndiga verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening mellan den kommunala
socialtjŠnsten och švriga fall dŒ hŠlso- och sjukvŒrdsverksamhet bedrivs inom socialtjŠnsten
avses inte.Ó57 Med andra ord sŒ gŠller inte den sekretess som normalt rŒder mellan hŠlso- och
sjukvŒrden och socialtjŠnsten fšr just denna kategori av vŒrdtagare.
Problemet med vad som skall betraktas som en sjŠlvstŠndig verksamhetsgren inom hŠlso- och
sjukvŒrden har varit fšremŒl fšr JO:s stŠllningstagande. I en anmŠlan framfšrdes klagomŒl
mot att en patientjournal i strid mot patientens vilja hade sŠnts mellan olika kliniker vid ett
sjukhus. JO konstaterade att det kan Óinte med sŠkerhet pŒstŒs att en klinik utgšr en sjŠlvstŠndig verksamhetsgren i sekretesslagens mening. Det kan dŠrfšr heller inte hŠvdas att utlŠmnande av en journal mellan olika kliniker vid samma sjukhus i strid mot patientens šnskemŒl
utgšr ett brott mot sekretesslagen.Ó58
€ven fšredragande statsrŒd har med anledning av en promemoria frŒn justitiedepartementet
uttalat sig i frŒgan.59 Departementschefen konstaterar att det inte fšreligger tillrŠckligt underlag fšr att infšra en bestŠmmelse om att basenheter och kliniker inom hŠlso- och sjukvŒrden
utgšr sŠrskilda verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening. Att sekretesslagen inte uttryckligen reglerar utbyte av uppgifter mellan kliniker och andra basenheter innebŠr dock inte att ett
sŒdant uppgiftslŠmnande Šr fritt. NŒgon obegrŠnsad frihet att lŠmna uppgifter som omfattas av
sekretess till andra anstŠllda inom myndigheten fšreligger inte.60
NŠr sekretessbelagda uppgifter utvŠxlas mellan kliniker ršr det sig sŒledes om ett myndighetsinternt uppgiftslŠmnande. Eftersom sekretesslagen saknar bestŠmmelser om vad som kan
betraktas som Óintern sekretessÓ sŒ blir det nŠrmast en frŒga av etisk natur i vilken mŒn hemliga uppgifter kan šverfšras frŒn en klinik till en annan.61 €r det frŒga om kŠnsliga uppgifter
Šr det emellertid ofta sŒ att den enskilde inte vill att dessa skall fšras vidare. Ett utlŠmnande
av uppgifter i ett sŒdant fall bšr dŠrfšr inte ske utan att den enskilde samtyckt eller att det
finns en uttrycklig regel om att undantag frŒn sekretessen fŒr gšras.
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Ett fritt informationsutbyte mŒste sŒledes fŒ fšrekomma mellan de personer som deltar i
handlŠggningen av ett Šrende eller pŒ annat sŠtt Šr direkt beršrda. NŒgot hinder mot att en
handlŠggare rŒdfrŒgar nŒgon person utanfšr denna krets men inom myndigheten torde i allmŠnhet inte heller fšreligga.62 Av intresse i sammanhanget Šr Šven bestŠmmelsen i 7 ¤ 1 st
patientjournallagen (1985:562) enligt vilken varje journalhandling skall hanteras och fšrvaras
sŒ att obehšriga inte fŒr tillgŒng till den. Detta innebŠr i praktiken att endast en begrŠnsad del
av personalen pŒ t.ex. en klinik behšver ha tillgŒng till patientens journal och att respekten fšr
patientens integritet krŠver att ingen utanfšr denna krets fŒr tillgŒng till journalen.63
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5 UtlŠmnande av uppgifter fšr att fullgšra den egna
verksamheten och fšr att samarbeta med socialtjŠnsten
5.1 Fullgšrande av den egna verksamheten
Det kan ibland vara nšdvŠndigt att lŠmna ut uppgifter utanfšr den egna myndigheten eller den
sjŠlvstŠndiga verksamhetsgrenen. Detta mšjliggšrs genom bestŠmmelsen i 1 kap 5 ¤ SekrL.
DŠr sŠgs att sekretessen inte utgšr nŒgot hinder mot att uppgift lŠmnas ut, om det Šr nšdvŠndigt fšr att den utlŠmnande myndigheten skall kunna fullgšra sin verksamhet. UtlŠmnande av
sekretesskyddade uppgifter kan med stšd av den aktuella lagregeln ske bŒde till enskilda personer och till andra myndigheter.64 Det krŠvs dock att utlŠmnandet av uppgiften Šr nšdvŠndigt
fšr att den utlŠmnande myndigheten skall kunna fullgšra sin uppgift. BestŠmmelsen kan sŒledes inte Œberopas till stšd fšr att hjŠlpa andra myndigheter i deras verksamhet.
En myndighets uppgiftslŠmnande kan vara reglerat i lag eller fšrordning. DŒ fšljer av 14 kap
1 ¤ SekrL att uppgifter skall lŠmnas utan hinder av sekretess. I den mŒn uppgiftsskyldighet
inte fšreligger enligt lag eller fšrordning kan det emellertid bli aktuellt att tillŠmpa fšrevarande bestŠmmelse. Paragrafen skall dock tillŠmpas restriktivt. Sekretessen fŒr efterges bara i
sŒdana fall dŒ ett utlŠmnande av uppgifter Šr en nšdvŠndig fšrutsŠttning fšr att en myndighet
skall kunna fullgšra ett visst Œliggande. I ett yttrande ansŒg JK att bestŠmmelsen inte gav stšd
fšr att en socialnŠmnd lŠmnade ut uppgifter till en fader om att barnets moder var sambo med
en man som dšmts fšr sexuellt utnyttjande av minderŒrig. UtlŠmnandet av uppgiften ansŒgs
inte vara en nšdvŠndig fšrutsŠttning fšr att socialnŠmnden skulle kunna fullgšra sina Œligganden.65 DŠremot ansŒg JO det fšrsvarligt att en socialsekreterare utan medgivande frŒn klienten
šverlŠmnat en anmŠlan avseende honom till en lŠkare och ocksŒ tagit med lŠkaren vid ett
hembesšk hos klienten. JO tog dŠrvid hŠnsyn till att socialfšrvaltningen uppgav att situationen framstod som mycket allvarlig och uppfattade att det fšrelŒg risk fšr klientens hŠlsa.66
UndantagsbestŠmmelsen i 1 kap 5 ¤ SekrL kan fšr hŠlso- och sjukvŒrdens del bli tillŠmplig dŒ
en sjukvŒrdsinrŠttning anser det nšdvŠndigt att vŠnda sig till en utomstŒende sakkunnig fšr att
fŒ ett yttrande. Ett annat exempel Šr att en vŒrdmyndighet anser sig behšva ge en annan myndighet sekretesskyddade uppgifter till grund fšr ett remissyttrande.67 Paragrafen blir ocksŒ
tillŠmplig nŠr en patient inte Šr i stŒnd att sjŠlv medverka till att en meningsfull vŒrd skall
kunna ges. Det kan dŒ bli nšdvŠndigt att ta kontakt med anhšriga och andra personer.68 BestŠmmelsen Šr Šven anvŠndbar nŠr en myndighet skall gšra utredningar och avge yttranden till
andra myndigheter. Det kan vara frŒga om yttrande i vŒrdnadsmŒl eller ett mŒl om sexuellt
švergrepp mot barn.69
UppmŠrksammas bšr Šven att 1 kap 5 ¤ SekrL mŒste tillŠmpas pŒ olika sŠtt nŠr det Šr frŒga
om frivillig vŒrd och nŠr det Šr frŒga om tvŒngsvŒrd. Om en patient inom den frivilliga vŒrden
motsŠtter sig att kontakter tas med ett annat sjukhus sŒ mŒste detta respekteras. VŒrd och behandling fŒr ju inte genomfšras mot patientens vilja. Om man dŠremot vid tvŒngsvŒrd finner
64
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det nšdvŠndigt att ta kontakt med andra myndigheter fŒr man gšra detta utan patientens medgivande. Detta gŠller sŒvŠl utredningar till grund fšr beslut om tvŒngsŒtgŠrder som genomfšrandet av tvŒngsvŒrd.70
Den hŠr aktuella bestŠmmelsen gšr det dŠremot inte mšjligt att fritt lŠmna ut sekretessbelagda
uppgifter till representanter fšr andra myndigheter i s.k. samarbetsgrupper som bildas fšr att
komma till rŠtta med frŒgor om sexuella švergrepp, missbruk etc. Dessa grupper kan bestŒ av
personal frŒn bl.a. hŠlso- och sjukvŒrden, polisen, socialtjŠnsten och skolan. NŒgon mšjlighet
att diskutera nŒgot annat Šn avidentifierade fall har dessa inte sŒvida inte patientens/klientens
samtycke har inhŠmtats.71

5.2 Samarbete med socialtjŠnsten
Att hŠlso- och sjukvŒrden i vissa fall kan samarbeta med socialtjŠnsten framgŒr av 14 kap 2 ¤
7 st SekrL. Syftet med denna lagregel Šr dels att den utlŠmnande myndigheten skall kunna
fullgšra sin egen uppgift och dels att annan vŒrdmyndighet skall kunna meddela lŠmplig vŒrd.
BestŠmmelsen innebŠr att sekretess inte hindrar att uppgifter om enskild person lŠmnas mellan myndigheter inom hŠlso- och sjukvŒrd och socialtjŠnst om det behšvs fšr att den enskilde
skall fŒ nšdvŠndig vŒrd, behandling eller annat stšd. BestŠmmelsen Šr dock begrŠnsad till att
gŠlla fšr tre olika patientkategorier.
I fšrsta hand sŒ kan den tillŠmpas nŠr det gŠller barn och ungdom under 18 Œr. Undantaget
frŒn sekretess bšr i dessa fall ske i ett tidigt skede. ÓDet Šr viktigt att relevanta ŒtgŠrder kan
sŠttas in pŒ ett tidigt stadium av missbruket och att arbetet kan inriktas pŒ att fšrebygga en
utveckling till gršvre missbrukÓ.72 Det Šr dock inte enbart missbrukande ungdomar som omfattas av bestŠmmelsen. Ett annat tillŠmpningsomrŒde Šr t.ex. vid misstanke om incest. SocialnŠmnden kan dŒ exempelvis ta initiativ till att en lŠkarundersškning kommer till stŒnd.
En annan mŒlgrupp fšr bestŠmmelsen Šr de som fortgŒende missbrukar alkohol, narkotika
eller flyktiga lšsningsmedel. Med begreppet ÓfortgŒende missbrukÓ avses vad gŠller alkohol
att missbruket skall ha en viss varaktighet. Det fŒr inte ršra sig om en tillfŠllig šverkonsumtion. • andra sidan behšver inte missbruket vara sŒ allvarligt att sekretessen bryts fšrst nŠr
samtliga fšrutsŠttningar fšr vŒrd enligt lagen (1988:870) om vŒrd av missbrukare i vissa fall
Šr uppfyllda. Missbruk som Œterkommer i perioder kan omfattas av bestŠmmelsen. Med fortgŒende missbruk av narkotika avses i princip allt injektionsmissbruk samt dagligt eller sŒ gott
som dagligt missbruk oberoende av intagningssŠtt och medel.73 En ytterligare fšrutsŠttning
fšr att tillŠmpa bestŠmmelsen Šr att det ršr sig om ett missbruk av alkohol, narkotika eller
flyktiga lšsningsmedel. Eftersom upprŠkningen Šr uttšmmande sŒ omfattas inte nŒgra andra
preparat av bestŠmmelsen.
Slutligen omfattar 14 kap 2 ¤ 7 st SekrL gravida kvinnor om det behšvs fšr att gšra en nšdvŠndig insats fšr ett vŠntat barn. Det Šr angelŠget att olika vŒrdorgan kan ge en kvinna, vilken
lever ett fšr fostret riskfyllt liv, hjŠlp och stšd under graviditeten. Det Šr dŠrfšr viktigt att t.ex.
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mšdravŒrden, socialtjŠnsten och den psykiatriska vŒrden sŒ snart som mšjligt fŒr kŠnnedom
om kvinnans situation.74
En fšrutsŠttning fšr att tillŠmpa bestŠmmelsen i 14 kap 2 ¤ 7 st SekrL bšr vara att den beršrda
personen kan antas motsŠtta sig att uppgifter lŠmnas ut eller att det inte finns tid att inhŠmta
ett samtycke. Om uppgifter lŠmnas bšr den enskilde i mšjligaste mŒn underrŠttas om detta i
efterhand.75 Undantaget medger endast att det Šr uppgifter som ršr barn och ungdom samt
missbrukare som fŒr lŠmnas ut. NŠr det gŠller uppgiftslŠmnande till skydd fšr den som Šnnu
inte Šr fšdd sŒ omfattar dock informationsmšjligheten sŒvŠl uppgifter om modern som andra
nŠrstŒende.
Departementschefen motiverade infšrandet av undantagsbestŠmmelsen med att det inte var
fšrenligt med principerna bakom vŒrdlagstiftningen att dessa personer skulle kunna hamna i
en situation som medfšrde att de blev utan vŒrd och behandling pŒ grund av de sekretessregler
som gŠllde.76
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6 Lagstadgad skyldighet att lŠmna ut uppgifter
I sekretesslagens 14:e kapitel beskrivs en rad viktiga undantag frŒn annars gŠllande sekretessregler. Enligt 14 kap 1 ¤ SekrL hindrar inte sekretessen att uppgift lŠmnas till regeringen eller
riksdagen. Vidare sŠgs i samma paragraf att sekretess inte utgšr nŒgot hinder fšr att uppgift
lŠmnas till annan myndighet om uppgiftsskyldighet fšljer av lag och fšrordning. Finns det
alltsŒ en bestŠmmelse i lag eller fšrordning att en viss uppgift skall lŠmnas till en annan myndighet sŒ bryter detta sekretessen. Det gŠller dock bara i fšrhŒllande till annan myndighet.
I 14 kap 3 ¤ SekrL har gjorts ett mycket vittgŒende undantag frŒn sekretess myndigheter
emellan. DŠr sŠgs att myndigheter fŒr lŠmna sekretessbelagd uppgift till annan myndighet om
det Šr uppenbart att intresset av att uppgiften lŠmnas har fšretrŠde framfšr det intresse som
sekretessen skall skydda. Observera dock att denna s.k. generalklausul inte Šr tillŠmplig fšr
utlŠmnande av uppgifter frŒn hŠlso- och sjukvŒrden samt socialtjŠnsten. DŠremot Šr det naturligtvis inget som hindrar att man inom dessa myndigheter tar emot uppgifter frŒn andra
myndigheter som har att tillŠmpa bestŠmmelsen.
I det fšljande skall dock nŒgra fšr vŒrdomrŒdet viktiga regler om uppgiftsskyldighet behandlas.

6.1 Lagen om yrkesverksamhet pŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde
Enligt 2 kap 11 ¤ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet pŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde
fšreskrivs uppgiftsskyldighet fšr bl.a. uppgift om huruvida nŒgon vistas pŒ sjukvŒrdsinrŠttning om uppgiften fšr sŠrskilt fall begŠrs av domstol, polis, Œklagare, kronofogde eller skattemyndighet. Enligt fšrarbetsuttalanden sŒ fšrutsŠtts Óinte att den efterfrŒgade Šr kŠnd till
namnet. Det skall emellertid vara en viss person som efterfrŒgasÉ Det Šr dock inte meningen
att polisen med stšd av regeln skall ha generell tillgŒng till sjukhusens patientregister. Uppgiftsskyldigheten avser den omstŠndigheten huruvida en enskild vistas pŒ sjukhus. €ven personer som sšker sig till ett sjukhus fšr šppen vŒrd fŒr anses vistas pŒ ett sjukhus sŒ lŠnge de
finns dŠr. Uppgiftsskyldigheten omfattar alltsŒ bl a personer som har begett sig till sjukhus fšr
tillfŠllig vŒrd efter exempelvis ett knivslagsmŒl eller en trafikolycka.Ó77
Tolkningen av 7 a ¤ i den numera upphŠvda tillsynslagen som motsvaras av 2 kap 11 ¤ lagen
om yrkesverksamhet pŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde har varit fšremŒl fšr JO:s bedšmning.
JO fastslŒr att uppgiftsskyldigheten endast omfattar huruvida en person befinner sig pŒ inrŠttningen eller ej. Sekretesskyddet fšr patientens hŠlsotillstŒnd upphŠvs sŒledes inte av denna
bestŠmmelse. Principen Šr dock inte undantagslšs. Fšr att t.ex. kunna genomfšra en handrŠckningsbegŠran sŒ kan polisen behšva erhŒlla uppgifter om en persons hŠlsotillstŒnd.
ÓFšreligger enligt inrŠttningens bedšmning medicinska hinder mot en transport, mŒste polisen
sjŠlvfallet fŒ ta del av dessa uppgifter fšr att kunna ta stŠllning till hur den skall lšsa sitt uppdrag. HŠrvid kan 1 kap 5 ¤ SekrL vara tillŠmplig, dvs. fšr att sjukvŒrden i ett fall som det fšrevarande skall kunna uppfylla sin skyldighet att vŒrda patienten kan det vara nšdvŠndigt att
den lŠmnar polisen sŒdan information att polisen kan uppskjuta sina tjŠnsteŒligganden.Ó78
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Andra uppgiftsskyldigheter som fšljer av den ovan behandlade bestŠmmelsen Šr utlŠmnande
av uppgifter som behšvs fšr rŠttsmedicinsk undersškning och uppgifter som Socialstyrelsen
behšver fšr sin verksamhet. €ven uppgifter som behšvs fšr att avgšra om en studerande skall
avskiljas frŒn en hšgskoleutbildning liksom uppgifter som VŠgverket behšver fšr att pršva
nŒgons lŠmplighet att inneha kšrkort faller under lagregeln.
I 2 kap 7 ¤ lagen om yrkesverksamhet pŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde fšreskrivs att den
som tillhšr hŠlso- och sjukvŒrdspersonalen skall rapportera till vŒrdgivaren om en patient i
samband med vŒrd, behandling eller undersškning drabbats eller utsatts fšr risk att drabbas av
allvarlig sjukdom eller skada. Enligt 6 kap 4 ¤ samma lag Œvilar det hŠrefter vŒrdgivaren att
gšra motsvarande anmŠlan till Socialstyrelsen.

6.2 SocialtjŠnstlagen (SoL)
Av 71 ¤ socialtjŠnstlagen (1980:620) framgŒr en skyldighet fšr myndigheter inom hŠlso- och
sjukvŒrden och socialtjŠnsten att genast anmŠla till socialnŠmnden om de i sin verksamhet fŒr
kŠnnedom om nŒgot som kan innebŠra att socialnŠmnden behšver ingripa till en underŒrigs
skydd. Detsamma gŠller dem som Šr anstŠllda hos sŒdana myndigheter. Vidare gŠller anmŠlningsskyldighet fšr dem som bedriver enskild yrkesverksamhet inom vŒrd eller socialtjŠnst.
Fšr familjerŒdgivare gŠller endast anmŠlningsplikt om de fŒr veta att en underŒrig utnyttjas
sexuellt eller misshandlas i hemmet.
Lagregeln innebŠr en mycket lŒngtgŒende anmŠlningsskyldighet. BestŠmmelsen medfšr skyldighet att anmŠla sŒdant som kan innebŠra att socialnŠmnden behšver ingripa till en underŒrigs skydd. €ven uppgifter som Šr svŒrbedšmda eller obestyrkta skall anmŠlas.79 ÓMed detta
avses alla de fall dŒ det kan antas att brister i omsorgen om en underŒrig eller nŒgot annat
fšrhŒllande i hemmet medfšr fara fšr den underŒriges hŠlsa eller utveckling och det kan finnas anledning fšr socialnŠmnden att bevaka den unges intressen.Ó80 Att uppgiftsskyldighet
fšreligger Šven om nŒgon anmŠlan inte skett framgŒr av 71 ¤ 4 st SoL. BestŠmmelserna i 71 ¤
Šr dock endast tillŠmpliga nŠr det Šr frŒga om missfšrhŒllanden i en underŒrigs hem. En socialsekreterare kan dŠrfšr inte begŠra uppgifter frŒn en annan socialfšrvaltning eller frŒn en
myndighet inom hŠlso- och sjukvŒrden fšr att fullgšra en ordinŠr vŒrdnadsutredning.81
Det kan i sammanhanget erinras om att en lŠkare som inte fullgšr sina Œligganden kan bli fšremŒl fšr disciplinpŒfšljd enligt 5 kap lagen om yrkesverksamhet pŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde. DisciplinpŒfšljd kan dock
endast komma ifrŒga fšr ŒtgŠrder inom hŠlso- och sjukvŒrden som har eller hade kunnat riskera patientsŠkerheten.82 RegeringsrŠtten har ocksŒ funnit att sŒdant som ligger utanfšr hŠlso- och sjukvŒrdens speciella kompetensomrŒde, t.ex. anmŠlningsskyldighet enligt 71 ¤ SoL inte kan bli fšremŒl fšr disciplinpŒfšljd.83 Det Šr heller inte
straffbelagt att underlŒta att fullgšra sŒdan anmŠlningsskyldighet.

6.3 Lagen om vŒrd av missbrukare i vissa fall (LVM)
Enligt 6 ¤ lagen (1988:870) om vŒrd av missbrukare i vissa fall skall myndigheter som i sin
verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare anmŠla till socialnŠmnden om de
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fŒr kŠnnedom om att nŒgon kan antas vara i behov av vŒrd enligt lagen. Fšr myndigheter
inom hŠlso- och sjukvŒrden gŠller en mer inskrŠnkt anmŠlningsskyldighet. FšrutsŠttningen
dŠr Šr att missbrukaren inte kan beredas tillfredsstŠllande vŒrd och behandling inom hŠlsooch sjukvŒrden. Myndighet som avses i 6 ¤ LVM Šr vidare skyldig att lŠmna socialnŠmnden
alla uppgifter som kan vara av betydelse fšr en utredning. Intresset av att domstolen fŒr ett
riktigt och fullstŠndigt beslutsunderlag mŒste i detta fall vŠga šver intresset av sekretess.
Det Šr bara myndigheter som i sin verksamhet kommer i kontakt med missbrukare som omfattas av bestŠmmelsen. Myndigheter som inte har denna inriktning omfattas inte Šven om de
av en tillfŠllighet skulle komma i kontakt med nŒgon som kunde tŠnkas behšva vŒrd enligt
lagen.84 Det Šr bara myndigheten som sŒdan som har anmŠlningsplikt och inte de enskilda
befattningshavarna dŠr. Inom hŠlso- och sjukvŒrden torde med myndighet i detta sammanhang fšrstŒs verksamhetschefen. Det hindrar dock inte att man internt beslutar att sŒdana frŒgor skall avgšras av en viss befattningshavare.85
I vissa fall skall LVM-vŒrden inledas pŒ sjukhus (24 ¤ LVM). Om missbrukaren dŒ šnskar
lŠmna sjukhuset Šr verksamhetschefen vid sjukhuset skyldig att genast underrŠtta socialnŠmnden eller LVM-hemmets fšrestŒndare om detta. Den som tagit emot underrŠttelsen bšr
dŠrefter omedelbart ordna transport av missbrukaren till LVM-hemmet. Medan man vŠntar pŒ
transport fŒr patienten hindras frŒn att lŠmna sjukhuset. Observera att det inte Šr frŒga om att
hŒlla kvar patienten i behandlingssyfte utan endast en ŒtgŠrd fšr att se till att patienten inte
avviker frŒn LVM-vŒrd. Har patienten redan lyckats lŠmna sjukhuset bšr Šven detta meddelas
socialnŠmnden eller LVM-hemmet.

6.4 Lagen om psykiatrisk tvŒngsvŒrd (LPT)
Av 4 ¤ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvŒngsvŒrd framgŒr att beslut om intagning pŒ en
sjukvŒrdsinrŠttning inte fŒr fattas utan att ett vŒrdintyg har utfŠrdats. I 5 ¤ samma lag sŠgs att
den lŠkare som utfŠrdat vŒrdintyget skall se till att det snarast kommer till den sjukvŒrdsinrŠttning dŠr frŒgan om intagning skall pršvas. Denna sekretessbrytande regel har sjŠlvfallet
tillkommit fšr att mšjliggšra den tvŒlŠkarpršvning som skall fšregŒ en intagning (se 6 ¤ LPT)
Šven om lŠkarna skulle tillhšra olika myndigheter (eller olika verksamhetsgrenar inom en
myndighet).
I 43 ¤ LPT sŠgs det att frŒn en verksamhet dŠr sekretess gŠller enligt 7 kap 1 ¤ eller 4 ¤ 1 och
3 st SekrL skall lŠmnas ut sŒdana uppgifter om en patient som behšvs fšr att verksamhetschefens Œligganden enligt lagen skall kunna fullgšras. I allmŠnhet mŒste den utlŠmnande myndigheten utgŒ frŒn att begŠrda uppgifter behšvs.86 Det kan t.ex. vara frŒga om bedšmning av
om en patients vŒrdbehov kan tillgodoses pŒ annat sŠtt Šn genom intagning pŒ en sjukvŒrdsinrŠttning. Verksamhetschefen kan ocksŒ behšva uppgifter fšr att i en ansškan till lŠnsrŠtten (se
7 ¤ LPT) redogšra fšr vilka švervŠganden som gjorts ršrande vŒrd i annan form. Samma undantag frŒn sekretess skall gŠlla uppgifter om en patient som behšvs fšr en sakkunnigs uppdrag eller ett yttrande till Socialstyrelsen.
I den mŒn verksamhetschefen, den sakkunnige eller Socialstyrelsen har behov av att fŒ uppgifter frŒn andra omrŒden Šn hŠlso- och sjukvŒrden eller socialtjŠnsten har det fšrutsatts att
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uppgifter dŠrifrŒn lŠmnas med tillŠmpning av generalklausulen i 14 kap 3 ¤ SekrL. Dock med
undantag av den kommunala familjerŒdgivningen dŠr sekretessbelagda uppgifter inte kan
lŠmnas ut med stšd av denna bestŠmmelse.87
Enligt 24 ¤ lagen (1991:1129) om rŠttspsykiatrisk tvŒngsvŒrd (LRV) gŠller samma undantag
pŒ detta vŒrdomrŒde. DŠrutšver skall verksamhetschefen enligt 28 ¤ LRV i vissa fall underrŠtta mŒlsŠganden innan patienten fŒr vistas utanfšr sjukhusomrŒdet eller innan vŒrden skall
upphšra.
Att sekretessen inte gŠller fšr beslut angŒende frihetsberšvande ŒtgŠrd enligt lagstiftningen
om psykiatrisk tvŒngsvŒrd eller rŠttspsykiatrisk vŒrd framgŒr av 7 kap 2 ¤ 1 st 1 SekrL. Beslut
som avses enligt denna punkt Šr bl.a. beslut om intagning fšr tvŒngsvŒrd, om utskrivning, om
tillstŒnd att vistas utanfšr vŒrdinrŠttningens omrŒde och om Œterkallande av sŒdant beslut.
Undantaget frŒn sekretess gŠller Šven de skŠl som intagits i beslutet men dŠremot inte fšr
uppgifter i de bakomliggande handlingarna.88 InnehŒllet i ett vŒrdintyg har sŒledes inte ansetts
vara offentligt.89

6.5 Smittskyddslagen (SmL)
Smittskyddslagen (1988:1472) innehŒller ett flertal bestŠmmelser om skyldighet att gšra anmŠlan eller lŠmna uppgifter betrŠffande personer som Šr smittade av en s.k. samhŠllsfarlig
sjukdom. Vilka dessa sjukdomar Šr framgŒr av en bilaga till lagen. Till de samhŠllsfarliga
sjukdomarna hšr bl.a. infektion av HIV, samtliga former av hepatit, olika kšnssjukdomar
samt andra allvarliga infektioner som difteri och kolera.
En lŠkare som i sin verksamhet konstaterar att nŒgon smittats av en sŒdan sjukdom skall anmŠla detta till smittskyddslŠkaren och Smittskyddsinstitutet (20 ¤ SmL). AnmŠlan skall Šven
gšras betrŠffande annan sjukdom som Šr eller misstŠnks vara smittsam om sjukdomen har fŒtt
en anmŠrkningsvŠrd utbredning eller upptrŠder i elakartad form (22 ¤ SmL). Genom anmŠlningarna kan smittskyddslŠkaren fŒ en total och aktuell bild av smittskyddssituationen inom
sitt ansvarsomrŒde. Om en lŠkare har anledning att anta att en smittfšrande patient inte fšljer
meddelade fšrhŒllningsregler skall smittskyddslŠkaren ocksŒ underrŠttas. Detsamma gŠller
om nŒgon som kan antas ha blivit smittad underlŒter att komma till lŠkarundersškning
(25 ¤ SmL). Om patienten, utan att den behandlande lŠkaren Šr infšrstŒdd med det, avbryter
behandlingen fšr sin samhŠllsfarliga sjukdom skall den behandlande lŠkaren underrŠtta smittskyddslŠkaren Šven om detta.90 Den behandlande lŠkaren har inte befogenhet att vidta nŒgra
sŠrskilda ŒtgŠrder nŠr hans patient bryter mot en fšrhŒllningsregel. De tvŒngsŒtgŠrder som i
en sŒdan situation kan bli nšdvŠndiga kan dŠremot smittskyddslŠkaren besluta om.91
LŠkare och andra som Šr verksamma inom hŠlso- och sjukvŒrden Šr vidare skyldiga att pŒ
begŠran av smittskyddslŠkaren lŠmna ut de uppgifter som denne i ett enskilt fall begŠr fšr att
kunna fullgšra sina uppgifter (8 ¤ SmL). Av bestŠmmelsen fšljer att smittskyddslŠkaren ocksŒ
har rŠtt att ta del av uppgifter i handlingar under samma fšrutsŠttningar.92 Lagregeln kan dŠr87
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emot inte Œberopas som stšd fšr en generell šverfšring av uppgifter frŒn de behandlande lŠkarna till smittskyddslŠkaren.93
Om den som Šr smittad av HIV tas in fšr tvŒngsvŒrd pŒ en annan vŒrdinrŠttning sŒ skall den
som dŠr ansvarar fšr hŠlso- och sjukvŒrden underrŠttas av den behandlande lŠkaren om smittan och om de fšrhŒllningsregler som gŠller fšr den intagne (32 ¤ SmL).
Av 7 kap 2 ¤ 1 st 2 SekrL fšljer att ett beslut enligt smittskyddslagen Šr offentligt om beslutet
angŒr frihetsberšvande ŒtgŠrd. Ett Šrende enligt lagen kan gŠlla bl.a. fšrelŠggande av olika
slag, t.ex. att viss egendom skall fšrstšras, beslut att nŒgon skall tvŒngsundersškas, att nŒgon
skall omhŠndertas tillfŠlligt eller att nŒgon skall tvŒngsisoleras. Det Šr dock bara sŒdana beslut
som innebŠr att nŒgon beršvas friheten som Šr offentliga. FrŒn detta gšrs undantag vad gŠller
beslut i Šrenden om vissa sjukdomar, nŠmligen gonorre«, infektion av HIV, klamydiainfektion, syfilis och ulcus molle. Fšr beslut i sŒdana Šrenden gŠller alltsŒ sekretess enligt 7 kap 1 ¤
SekrL.94
Avslutningsvis kan nŠmnas att mšjligheterna fšr den som arbetar i vŒrden att ta reda pŒ om en
enskild har en samhŠllsfarlig sjukdom Šr mycket begrŠnsad om den enskilde inte lŠmnar sitt
samtycke. Vissa mšjligheter att krŠva provtagning finns dock fšr den som utsatts fšr brott
varigenom smitta av HIV kan befaras ha šverfšrts enligt lagen (1988:1473) om undersškning
betrŠffande HIV-smitta i brottmŒl.

6.6 Sekretess hos domstolar
Ibland hŠnder det att domstol i ett brottmŒl begŠr att ett lŠkarintyg enligt 7 ¤ lagen
(1991:2041) om sŠrskild personutredning i brottmŒl m.m. skall inhŠmtas eller att rŠttspsykiatriskt utlŒtande skall begŠras in enligt 7 ¤ lagen (1991:1137) om rŠttspsykiatrisk undersškning.
Att en sŒdan begŠran Šr sekretessbrytande framgŒr av 8 ¤ lagen om sŠrskild personutredning
och 14 ¤ lagen om rŠttspsykiatrisk undersškning. Detta innebŠr att sekretessen viker dŒ det
gŠller sŒvŠl hŠlso- och sjukvŒrden som socialtjŠnsten. Dock gšrs undantag fšr den kommunala familjerŒdgivningen dŠr sekretessen Šr sŠrskilt stark. Det bšr observeras att sekretessen
viker endast vad avser uppgifter om den misstŠnkte. Vill man ha uppgifter om anhšriga eller
brottsoffer fŒr man finna sig i att den aktuella myndigheten gšr en skadepršvning eller inhŠmtar samtycke frŒn vederbšrande.
Ibland innefattar en dom en behandlingsplan (i kombination med skyddstillsyn) som den
dšmde har Œtagit sig att fšlja. Om den dšmde dŒ allvarligt ŒsidosŠtter sina Œtaganden sŒ kan
den som svarar fšr behandlingen vara skyldig att anmŠla detta till frivŒrdsmyndigheten och
Œklagare (28 kap 6 a ¤ 3 st BrB). Den som svarar fšr behandlingen skall alltsŒ i sŒdant fall
bryta sin annars fšreliggande sekretess.
NŠr det gŠller vittnesplikten infšr domstol sŒ tillŠmpas rŠttegŒngsbalkens regler. Enligt 36 kap
5 ¤ RB gŠller dock vissa inskrŠnkningar i vittnesplikten fšr bl.a. lŠkare, tandlŠkare, sjukskšterskor, barnmorskor, psykologer och familjerŒdgivare vad gŠller uppgifter som de fŒtt kŠnnedom om genom sin yrkesutšvning (det s.k. frŒgefšrbudet). Fšr att sŒdana uppgifter skall
omfattas av vittnesplikten krŠvs antingen samtycke av den enskilde eller att det finns medgi93
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vande i sŠrskild lag. €r det frŒga om ett brott fšr vilket inte Šr stadgat lindrigare straff Šn
fŠngelse i tvŒ Œr gŠller dock alltid vittnesplikt . Till dessa brott hšr bl.a. mord, drŒp, mŠnniskorov, vŒldtŠkt, mordbrand och grovt narkotikabrott. Fšr sŒdana brott som misshandel, vŒllande
till annans dšd, flertalet sexualbrott och stšld gŠller sŒledes inte vittnesplikt. FrŒgefšrbudet
omfattar heller inte brott enligt 3, 4 eller 6 kap BrB mot nŒgon som inte fyllt 18 Œr (jfr 14 kap
2 ¤ 5 st SekrL). DŠrmed avses i princip alla brott mot person som vŒldsbrott, sexualbrott och
frihetsberšvande av olika slag. Vidare gŠller vittnesplikt fšr dem som Šr anmŠlningsskyldiga
enligt 71 ¤ socialtjŠnstlagen vad gŠller bl.a. mŒl enligt lagen (1990:52) med sŠrskilda bestŠmmelser om vŒrd av unga. Motsvarande begrŠnsningar som fšr vittnesplikt gŠller enligt
38 kap 2 ¤ RB i frŒga om skyldighet att fšrete skriftlig handling.

6.7 Lagen om allmŠn fšrsŠkring
Myndigheter som svarar fšr den allmŠnna fšrsŠkringen har getts en vidstrŠckt rŠtt att inhŠmta
uppgifter frŒn andra myndigheter. Enligt 20 kap 9 ¤ lagen (1962:381) om allmŠn fšrsŠkring
Œligger det bl.a. statliga och kommunala myndigheter att pŒ begŠran lŠmna fšrsŠkringsdomstol, riksfšrsŠkringsverket och allmŠn fšrsŠkringskassa uppgift om namngiven person ršrande
fšrhŒllanden som Šr av betydelse fšr tillŠmpning av lagen. Det bšr noteras att det endast Šr pŒ
begŠran av fšrsŠkringsmyndigheten (eller den enskilde sjŠlv) som utlŠmnande av uppgifter
fŒr ske. Att uppgifter till fšrsŠkringskassan har utlŠmnats pŒ initiativ av en socialnŠmnd har
sŒledes kritiserats av JO.95 Det skall dessutom vara frŒga om uppgifter som Šr av betydelse fšr
bedšmningen av ett Šrende. I ett avgšrande av JO riktades kritik mot en lŠkare fšr att denne
pŒ begŠran av fšrsŠkringskassan šversŠnt journalhandlingar som omfattade Šven uppgift som
helt saknade betydelse fšr handlŠggningen av ett pŒgŒende arbetsskadeŠrende.96
Det bšr pŒpekas att allmŠn fšrsŠkringskassa har mšjlighet att hemlighŒlla uppgifter fšr en
patient om hans hŠlsotillstŒnd och om anmŠlan av enskild person pŒ samma villkor som inom
hŠlso- och sjukvŒrden (7 kap 7 ¤ 2 och 3 st SekrL). Det kan dŠrfšr vara lŠmpligt att den lŠkare
som lŠmnar ut uppgifterna till fšrsŠkringskassan framhŒller det ŠndamŒlsenliga med att hemlighŒlla uppgifterna fšr patienten. Avgšrandet om sŒ skall ske hos fšrsŠkringskassan ligger
dock pŒ kassan.

6.8 Delgivningslagen
Av 14 kap 2 ¤ 3 st SekrL framgŒr att hŠlso- och sjukvŒrdssekretessen inte hindrar att uppgift
om enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats lŠmnas till myndighet om uppgiften behšvs dŠr fšr delgivning enligt delgivningslagen (1970:428). En fšrutsŠttning fšr uppgiftslŠmnande Šr att den begŠrda uppgiften behšvs hos den begŠrande myndigheten fšr delgivning i
ett aktuellt Šrende. Den fŒr alltsŒ inte begŠras av det skŠlet att den kan vara bra att ha fšr
framtida bruk.97 Det Šr den myndighet som begŠr att fŒ uppgiften som skall pršva om fšrutsŠttningarna fšr uppgiftslŠmnande Šr uppfyllda.
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6.9 Kšrkortslagen m.m.
Enligt 10 kap 2 ¤ kšrkortslagen (1998:488) sŒ Šr lŠkare skyldiga att anmŠla till lŠnsstyrelsen
om en kšrkortsinnehavare av medicinska skŠl Šr uppenbart olŠmplig att ha kšrkort. ÓLŠkaren
behšver dock inte gšra anmŠlan om det finns anledning att anta att kšrkortshavaren kommer
att fšlja lŠkarens anvisning att avstŒ frŒn att kšra kšrkortspliktigt fordon.Ó98 En liknande anmŠlningsskyldighet fšr lŠkare och psykologer finns i 141 ¤ luftfartsfšrordningen (1986:171).
Fšr den psykiatriska vŒrden finns vidare i 6 kap 6 ¤ vapenlagen (1996:67) en anmŠlningsskyldighet fšr lŠkare angŒende vŒrdtagares olŠmplighet att inneha skjutvapen.
Att underlŒtenhet att fullgšra anmŠlningsskyldighet enligt 71 ¤ SoL inte kan bli fšremŒl fšr disciplinpŒfšljd har
konstaterats ovan (se avsnitt 6.2). Detsamma mŒste antas gŠlla fšr anmŠlningsskyldighet till lŠnsstyrelsen enligt
kšrkortslagen.

6.10 Begravningslagen och obduktionslagen
Av 4 kap 2 och 3 ¤¤ begravningslagen (1990:1144) framgŒr att lŠkare skall utfŠrda dšdsbevis
och intyg om dšdsorsaken samt utan dršjsmŒl sŠnda dessa till skattemyndigheten. Enligt
13 c ¤ begravningsfšrordningen (1994:1296) Šr varje lŠkare skyldig att lŠmna annan lŠkare de
uppgifter om en avliden person som denne behšver fšr att kunna utfŠrda dšdsbevis eller intyg
om dšdsorsaken. Av 4 kap 4 ¤ begravningslagen framgŒr vidare fšljande. Om det kan antas
att dšden har orsakats av nŒgon annan person eller om det annars finns skŠl fšr rŠttsmedicinsk
obduktion eller annan rŠttsmedicinsk undersškning av den dšda kroppen gŠller att dšdsbeviset med uppgift om detta utan dršjsmŒl skall lŠmnas till polismyndigheten i den ort dŠr dšdsfallet intrŠffade. Polismyndigheten skall i sin tur underrŠtta skattemyndigheten.
Enligt 4 ¤ obduktionslagen (1975:191) skall i regel nŠra anhšriga till den avlidne underrŠttas
om obduktionen innan denna Šger rum.

6.11 Transplantationslagen
Slutligen skall bland fšrfattningar som ŒlŠgger uppgiftsskyldighet nŠmnas transplantationslagen (1975:190). Enligt 4 och 5 ¤¤ skall vŒrdnadshavare, god man eller fšrvaltare beredas tillfŠlle att yttra sig respektive fŒ upplysning om fšrestŒende ingrepp pŒ den som inte fyllt 18 Œr
och den som pŒ grund av psykisk sjukdom, hŠmmad fšrstŒndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag saknar fšrmŒga att lŠmna samtycke. €r givaren avliden skall enligt 7 ¤
samma lag i vissa fall nŠra anhšrig tillfrŒgas om ingreppet medges.
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7 AnmŠlan om brott m.m.
I 14 kap 2 ¤ SekrL Œterfinns en rad undantag frŒn sekretess ifall uppgifter behšvs fšr vissa
nŠrmare angivna rŠttsliga fšrfaranden. Fšr det fšrsta sŒ gŠller undantag frŒn sekretess vid fšrundersškning, rŠttegŒng, Šrende om disciplinpŒfšljd etc. mot personal vid myndigheten
(14 kap 2 ¤ 1 st 1 SekrL). En tjŠnsteman med tystnadsplikt Šr till fšljd av denna bestŠmmelse
ofšrhindrad av sekretess att fšrsvara sig rŠttsligt mot misstanke eller anklagelse om brott eller
tjŠnstefšrseelse. PŒ motsvarande sŠtt fŒr en myndighet lŠmna uppgifter till annan myndighet
som handlŠgger ett mŒl mot nŒgon tjŠnsteman fšr brott i tjŠnsten.99 Enligt 14 kap 6 ¤ SekrL sŒ
fŒr den misstŠnkte eller Œtalade lŠmna uppgifter Šven till enskilda fšr att hans rŠtt skall kunna
tas till vara.
Vidare gŠller undantaget vid ompršvning av beslut eller ŒtgŠrder av myndigheten (14 kap 2 ¤
1 st 2 SekrL) och vid tillsyn eller revision av myndigheten (14 kap 2 ¤ 1 st 3 SekrL). Sekretessbelagda uppgifter fŒr alltsŒ lŠmnas i samband med ett šverklagande eller till en tillsynsmyndighet. De tre punkterna Šr subsidiŠra i fšrhŒllande till de tvŒ fall av utlŠmnande som
avses i 14 kap 1 ¤ SekrL, dvs. utlŠmnande till riksdagen eller regeringen eller enligt fšreskrift
i en lag eller fšrordning om uppgiftsskyldighet.100
Enligt 14 kap 2 ¤ 2 st SekrL kan en sakkunnig lŠmna hemliga uppgifter till polisen vid fšrundersškning i brottmŒl. ÓOm exempelvis en person har blivit misshandlad och polisen (efter
medgivande frŒn den misshandlade) under fšrundersškningen anlitar en lŠkare som sakkunnig
fšr att avge ett utlŒtande om skadorna kan lŠkaren alltsŒ vidarebefordra sina iakttagelser till
polisen och ŒklagarenÓ.101 DŠremot fŒr den sakkunnige inte yttra sig om omstŠndigheter frŒn
tiden innan han anlitats som sakkunnig.
SekrL 14 kap 2 ¤ 4 och 5 st SekrL handlar om mšjligheten att lŠmna uppgift om misstanke
om brott till polis- och Œklagarmyndigheten m.fl. Huvudregeln Šr enligt fjŠrde stycket att sŒdana uppgifter kan lŠmnas om pŒfšljden kan antas bli strŠngare Šn enbart bšter. Denna regel
gŠller dock inte vŒrdomrŒdet. Inom hŠlso- och sjukvŒrden gŠller enligt femte stycket att sekretessbelagda uppgifter som angŒr misstanke om brott inte fŒr lŠmnas ut om inte brottet Šr sŒ
allvarligt att fšr brottet fšreskrivs minst tvŒ Œrs fŠngelse. Det Šr sŒledes frŒga om mycket grov
brottslighet (jfr avsnitt 6.6). Det finns dock ett undantag ocksŒ frŒn denna bestŠmmelse till
skydd fšr barn och unga som utsŠtts fšr brott. GŠller det brott mot nŒgon som inte fyllt 18 Œr
kan alla brott enligt 3, 4, eller 6 kap BrB anmŠlas, dvs. nŠstan alla brott mot person. Observera att det enligt den hŠr aktuella bestŠmmelsen inte Šr frŒgan om en skyldighet utan en mšjlighet att anmŠla brott. Om dŠremot en annan myndighet i ett sŒdant fall begŠr att fŒ ut uppgifter
sŒ fšljer det av 15 kap 5 ¤ SekrL, om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter, att man Šr skyldig att lŠmna ut begŠrda uppgifter. En sŒdan skyldighet kan Šven fšreligga nŠr det gŠller brott
mot barn och ungdom enligt 71 ¤ socialtjŠnstlagen (se avsnitt 6.2).
Enligt 23 kap 6 ¤ BrB fšreligger dessutom skyldighet att anmŠla vissa allvarliga brott som Šr
ÓŒ fŠrdeÓ. Det Šr nŠmligen straffbart att inte avslšja sŒdana brott. Om man t.ex. fŒr reda pŒ att
nŒgon planerar ett bankrŒn eller att nŒgon avser att grovt misshandla annan person sŒ bryter
detta sekretessen. UnderlŒtenhet att anmŠla brott ÓŒ fŠrdeÓ jŠmstŠlls i ansvarsdelen med att
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man i mindre mŒn medverkat till sŒdant brott. StrŠngare straff Šn tvŒ Œrs fŠngelse fŒr dock inte
utdšmas.
Som framgŒr av 1 kap 5 ¤ SekrL fŒr sekretessbestŠmmelserna inte hindra myndigheten att
lŠmna ut uppgifter om det Šr nšdvŠndigt fšr att den skall kunna fullgšra sin verksamhet (se
avsnitt 5.1). I fšrarbetena har sagts att det mŒnga gŒnger kan ligga inom myndigheternas
verksamhet att se till att misstanke om brott blir utredd.102 Det kan vara frŒga om skadegšrelse
pŒ en vŒrdinrŠttning, inbrott i medicinfšrrŒd eller hot och vŒld mot personal inom hŠlso- och
sjukvŒrden. AnmŠlan till polisen kan dŒ gšras sŒvŠl av den anstŠllde som den nŠmnd eller
styrelse som ansvarar fšr verksamheten.
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Sammanfattning
Av 14 kap 4 ¤ 1 st sekretesslagen framgŒr att sekretess till skydd fšr en enskild patient inom
den allmŠnna hŠlso- och sjukvŒrden inte gŠller i fšrhŒllande till den enskilde sjŠlv och kan
helt eller delvis efterges av honom. FrŒn huvudregeln om den enskildes rŠtt att sjŠlv disponera
šver sin sekretess gšrs dock det undantaget att annat kan fšlja av bestŠmmelser i sekretesslagen eller annan lag som sekretesslagen hŠnvisar till.
BestŠmmelserna i sekretesslagen medger som regel att sekretesskyddade uppgifter fŒr lŠmnas
ut om det inte leder till skada eller men. Om det, som inom hŠlso- och sjukvŒrden, rŒder en
strŠng sekretess sŒ mŒste en skadepršvning gšras utifrŒn den enskildes synvinkel. Om man vid
en sŒdan pršvning kommer fram till att ett utlŠmnande av uppgifter inte leder fram till skada
eller men sŒ kan uppgifterna lŠmnas ut (se avsnitt 3.1). Det kan ibland vara svŒrt att sŠtta sig
in i vad patienten upplever som skada eller men. Fšreligger tveksamhet Šr det sŠkrast att frŒga
patienten om hans samtycke. Vill man frŒn sjukhusets sida skapa garantier fšr att inte lŠmna
ut uppgifter i sŒdana fall bšr man frŒga patienten hur han vill ha det. En anteckning hŠrom
kan sedan gšras i patientjournalen.
Uppgifter kan Šven lŠmnas ut, sŒvŠl till enskilda som till andra myndigheter, om det Šr nšdvŠndigt fšr att vŒrdmyndigheten skall kunna fullgšra sin egen verksamhet. BestŠmmelsen ger
dŠremot inte stšd fšr att hjŠlpa andra myndigheter i deras verksamhet (se avsnitt 5.1). De
flesta sekretessbrytande bestŠmmelser i sekretesslagen handlar om mšjligheter att lŠmna ut
uppgifter till andra myndigheter. Ytterligare en mšjlighet att lŠmna ut sekretesskyddade uppgifter till enskild finns emellertid enligt 14 kap 9 ¤ SekrL. DŠr sŠgs att uppgift kan lŠmnas ut
till enskild om risken fšr skada, men eller annan olŠgenhet kan undanršjas genom fšrbehŒll
som inskrŠnker den enskildes rŠtt att lŠmna uppgiften vidare. Dessutom finns bestŠmmelser i
sekretesslagen om rŠtt att lŠmna uppgifter Šven till enskilda i samband med vissa rŠttsliga
fšrfaranden (se avsnitt 7).
Uppgiftsskyldighet kan Šven fšlja av lag eller fšrordning. NŒgra fšr vŒrdomrŒdet centrala
sekretessbrytande regler Œterfinns i bl.a. socialtjŠnstlagen, lagen om yrkesverksamhet pŒ hŠlso- och sjukvŒrdens omrŒde och lagen om allmŠn fšrsŠkring (se avsnitt 6). €ven sekretesslagen innehŒller bestŠmmelser angŒende rŠtt och skyldighet att bryta sekretess genom att till
annan myndighet lŠmna ut sekretesskyddade uppgifter. Sekretessen utgšr heller inte hinder
mot att i vissa fall anmŠla brott till Œklagare och polis (se avsnitt 7). Det kan ocksŒ tŠnkas att
sekretessen mŒste brytas i nšdsituationer. Fšr att avvŠrja fara fšr liv eller hŠlsa, rŠdda vŠrdefull egendom eller av annan sŒdan orsak sŒ kan man bli tvungen att lŠmna ut sekretesskyddade uppgifter frŒn hŠlso- och sjukvŒrden (se avsnitt 2).
NŠr det gŠller missbrukare, gravida kvinnor och underŒriga finns vissa mšjligheter till samarbete mellan hŠlso- och sjukvŒrden och socialtjŠnsten (se avsnitt 5.2). Man kan i och fšr sig
ifrŒgasŠtta om detta kan anses fšrenligt med de intentioner som ligger bakom lagstiftningen
pŒ vŒrdomrŒdet. En enskild skall ju med fšrtroende kunna vŠnda sig till en vŒrdmyndighet fšr
att fŒ hjŠlp i fšrvissning om att de uppgifter som han eller hon lŠmnar inte sprids vidare. I
vissa undantagsfall fŒr man emellertid rŠkna med att den enskilde inte vill eller fšrmŒr medverka. Ett uppgiftslŠmnande i nu nŠmnda fall framstŒr mŒnga gŒnger som oundgŠngligen
nšdvŠndigt med hŠnsyn till den enskildes behov av stšd. Det Šr knappast fšrenligt med principerna bakom vŒrdlagstiftningen att personer som Šr sŠrskilt utsatta i samhŠllet skall riskera
att bli utan vŒrd och behandling pŒ grund av sekretessen. De bšr Œtminstone fŒ mšjligheten till
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stšd eller vŒrd genom att uppgifter lŠmnas ut. DŠrmed inte sagt att nŒgon ŒtgŠrd skall kunna
pŒtvingas dem utan sŠrskilt stšd i tvŒngslagstiftningen.
Det bšr Šven noteras att sekretesslagen inte Šr tillŠmplig vad gŠller uppgiftslŠmnande mellan
verksamhetsgrenar inom en myndighet som Šgnar sig Œt samma verksamhet, t.ex. sjukvŒrd.
NŒgra bestŠmmelser som Šr tillŠmpliga vad gŠller sekretess mellan exempelvis kliniker inom
ett sjukhus Œterfinns sŒledes inte i sekretesslagen. Man Šr i sŒdana fall hŠnvisad till andra fšrfattningar (t.ex. patientjournallagen) och hŠlso- och sjukvŒrdens egna etiska regler (se avsnitt
4.2).
Att denna Óinterna sekretessÓ fortfarande Šr oreglerad i sekretesslagen torde i fšrsta hand bero
pŒ att uppgifter om patienter hos sjukvŒrdsmyndigheterna behandlas med stor hŠnsyn till den
personliga integriteten. Personalen Šr šver lag medveten om vikten att inte ršja uppgifter om
patienternas personliga fšrhŒllanden annat Šn nŠr detta Šr sakligt motiverat av behandlingsskŠl. Yrkesetiska normer kan dock inte fullgšra den funktion som en rŠttslig reglering av patienternas stŠllning har eftersom patienterna inte har inflytande šver deras utformning och dŒ
sanktioner vid švertrŠdelse av normerna som regel saknas. Det Šr dŠrfšr olyckligt att sjukvŒrdspersonalens restriktivitet med utlŠmnande av uppgifter inte har nŒgot uttryckligt stšd i
sekretesslagen. Samtidigt fŒr man inte glšmma att den rŠttsliga regleringen av hŠlso- och
sjukvŒrden i stor utstrŠckning torde vara baserad pŒ principer som har kommit till uttryck i
just den medicinska etiken. Det Šr ju fšrst under de allra sista Œrtiondena som fšrhŒllandet
mellan patienten och hŠlso- och sjukvŒrdspersonalen har blivit fšremŒl fšr nŒgon mera ingŒende reglering. Lagstiftaren utesluter heller inte att fortsatta švervŠganden pŒ det hŠr aktuella
omrŒdet kan resultera i en framtida lagstiftning.
En annan nackdel med nuvarande ordning Šr att sekretesskyddet Šr beroende av organisatoriska fšrhŒllanden pŒ ett sŠtt som knappast Šr sakligt motiverat. Om det uppkommer frŒga om att
lŠmna en patientuppgift frŒn en klinik eller vŒrdcentral till en annan sŒdan enhet sŒ skall sekretesslagen tillŠmpas om den sistnŠmnda enheten lyder under en annan lokal nŠmnd Šn den
utlŠmnande enheten. Om dŠremot bŒda enheterna lyder under samma nŠmnd skall dŠremot
sekretesslagen inte tillŠmpas. Behovet av sekretesskydd kan dock vara lika stort i bŒda fallen.
En sŒdan ordning torde ha svŒrt att vinna fšrstŒelse hos sŒvŠl personal som patienter.
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