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Inledning

Regelsystemet f�r sekretess och f�r utl�mnande av uppgifter �r komplicerat. Orsaken till detta
�r bl.a. att lagstiftaren avsett att skapa en enhetlig reglering f�r hela den offentliga f�rvalt-
ningen. Ett syfte har varit att s� l�ngt som m�jligt samla alla dessa regler i en enda lag, n�mli-
gen sekretesslagen (1980:100).  �nd� g�r det inte att f� svar p� alla fr�gor enbart genom att
studera sekretesslagen. Det finns t.ex. �tskilliga f�reskrifter om uppgiftsskyldighet i andra
f�rfattningar.

F�r den som �r verksam inom den allm�nna h�lso- och sjukv�rden �r det visserligen inte n�d-
v�ndigt att k�nna till alla regler i sekretesslagen. D�remot �r det viktigt att beh�rska de sekre-
tess- och utl�mnanderegler som g�ller det egna arbetsomr�det. Misstag f�r inte beg�s n�r det
g�ller k�nsliga uppgifter om enskilda personer och den enskilde patienten m�ste kunna f�
adekvat information om vilken sekretess (och vilka undantag d�rifr�n) som g�ller f�r honom
eller henne. Det kan annars bli problematiskt att uppr�tth�lla allm�nhetens och andra myndig-
heters f�rtroende f�r h�lso- och sjukv�rden.

Det torde inte vara obekant f�r n�gon som tj�nstg�r inom v�rdomr�det att det f�religger tyst-
nadsplikt vad g�ller k�nsliga uppgifter om enskilda patienter. D�remot kan det vara sv�rare
f�r v�rdpersonalen att beh�rska de regler som handlar om n�r man har m�jlighet eller t.o.m.
skyldighet att bryta den annars f�religgande sekretessen. Avsikten med detta arbete �r att f�r-
s�ka klarg�ra i vilken utstr�ckning och under vilka omst�ndigheter sekretesskyddade uppgif-
ter kan utl�mnas utan att den enskildes samtycke inh�mtas.

Sekretesslagen s�v�l bygger p� som anger undantag fr�n  den s.k. offentlighetsprincipen. In-
ledningsvis kommer d�rf�r n�got att s�gas om denna princip och d� framf�rallt om allm�nna
handlingars offentlighet (se avsnitt 1). I avsnitt 2 redog�rs f�r sekretessens inneb�rd och sek-
retessreglernas uppbyggnad. Vad sekretessen inneb�r p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de be-
handlas i avsnitt 3.

Huruvida sekretess skall uppr�tth�llas �ven mellan myndigheter och mellan sj�lvst�ndiga
verksamhetsgrenar inom en myndighet framg�r av avsnitt 4. M�jligheterna f�r en myndighet
att l�mna ut sekretessbelagda uppgifter f�r att kunna fullg�ra den egna verksamheten beskrivs
i avsnitt 5.

I avsnitt 6 behandlas ett antal lagstadgade skyldigheter att l�mna ut uppgifter som inneb�r att
sekretess inte kan uppr�tth�llas. Avslutningsvis skall n�mnas n�got om att vissa r�ttsliga f�r-
faranden har sekretessbrytande konsekvenser (se avsnitt 7).
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1 Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen g�ller f�r myndigheter och andra allm�nna organ,
t.ex. kommunala bolag. Lagstiftningen �r en avv�gning mellan tv� motstridiga intressen. Of-
fentlighetsprincipen �r huvudregeln. Den inneb�r att myndigheterna normalt skall tillgodose
allm�nhetens och massmedias behov av fri insyn i verksamheterna. Sekretesslagen (1980:100)
�r undantaget som av h�nsyn till enskildas och ibland myndigheternas intressen begr�nsar
m�jligheterna till insyn. Offentlighetsprincipen regleras i grundlag. I sekretesslagen finns
kompletterande regler och undantag.

Den kanske mest betydelsefulla formen av offentlighet �r handlingsoffentligheten vilken inne-
b�r att allm�nheten har r�tt att ta del av allm�nna handlingar (2 kap 1 ¤ TF). Handlingsoffent-
ligheten �r avsedd att s�kerst�lla ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. R�tten att
ta del av allm�nna handlingar f�r inskr�nkas endast om det �r p�kallat med h�nsyn till vissa
preciserade skyddsintressen, t.ex. skyddet f�r enskilds personliga eller ekonomiska f�rh�llan-
den (se 2 kap 2 ¤ 1 st TF). Begr�nsningar i offentligheten skall anges i sekretesslagen eller
annan lag som den h�nvisar till (2 kap 2 ¤ 2 st TF).
(Handlingsoffentligheten kommer att ber�ras n�rmare i avsnitten 1.1 och 1.2).

Grundlagen reglerar ocks� meddelarfriheten som inneb�r att �ven hemliga uppgifter ibland f�r
l�mnas f�r publicering i massmedia (1 kap 1 ¤ 3 st och 7 kap 3 ¤ TF). F�rutom de begr�ns-
ningar i meddelarfriheten som framg�r direkt av tryckfrihetsf�rordningen s� inneh�ller �ven
yttrandefrihetsgrundlagen (5 kap 3 ¤ YGL) och sekretesslagen (16 kap 1 ¤ SekrL) vissa in-
skr�nkningar.

P� h�lso- och sjukv�rdens omr�de �r meddelarfriheten mycket begr�nsad. N�got upps�tligt �sidos�ttande av
tystnadsplikten �r inte till�tet. F�r uppgifter som r�r enskilda patienter s� g�ller meddelarfriheten endast f�r
beslut om v�rd utan samtycke eller uppgifter som avser verkst�llighet av beslut om omh�ndertagande. Med
beslut om v�rd utan samtycke avses beslut om tv�ngsv�rd. ÓMed verkst�llighet avses de olika �tg�rder som vid-
tas f�r att genomf�ra frihetsber�vandet. Att en intagen f�r permission eller h�lls isolerad �r exempel p� verkst�l-
lighets�tg�rder. �ven en patients medicinering eller ett beslut om att en patient har meddelats bes�ksf�rbud �r
omst�ndigheter som kan h�nf�ras till verkst�lligheten. D�remot inte uppgifter om en patients diagnosÓ.1

Som en s�rskild yttring av offentlighetsprincipen kan man betrakta regeringsformens f�re-
skrifter om yttrande- och informationsfrihet (2 kap 1 ¤ 1 och 2 RF). Varje medborgare (s�le-
des �ven tj�nstem�n i offentlig anst�llning) �r gentemot det allm�nna tillf�rs�krad frihet att i
tal, skrift eller bild eller p� annat s�tt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, �sikter och
k�nslor liksom frihet att inh�mta och mottaga upplysningar samt att i �vrigt taga del av andras
yttranden.

Ett annat uttryck f�r offentlighetsprincipen �r den s.k. f�rhandlingsoffentligheten som g�ller
verksamheten hos domstolarna. I 2 kap 11 ¤ 2 st RF fastsl�s den grundl�ggande principen att
f�rhandling vid domstol skall vara offentlig. Undantag h�rifr�n kan dock g�ras i lag (2 kap
12 ¤ RF). Om f�rhandlingssekretess hos de allm�nna domstolarna f�reskrivs det i r�tteg�ngs-
balken att domstolen kan f�rordna om f�rhandling inom st�ngda d�rrar om det kan antas att
det kommer att f�rebringas en uppgift f�r vilken hos domstolen g�ller sekretess som avses i
sekretesslagen (5 kap 1 ¤ 2 st RB). Det b�r dock observeras att det kr�vs att det bed�ms vara

                                                            
1 Prop 1981/82:186 s 45 f.
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av synnerlig vikt att uppgiften h�lls hemlig. N�r det d�remot g�ller f�rvaltningsdomstolarna
s� skall enligt 9 ¤ f�rvaltningsprocesslagen (1971:291) som huvudregel m�l och �renden
handl�ggas i skriftlig form. Detta f�r till f�ljd att den sekretess som t.ex. �verf�rts till dom-
stolen enligt 12 kap 1 ¤ SekrL kommer (med undantag f�r uppgifter i dom eller beslut) att
best� under hela r�tteg�ngsf�rfarandet. Anordnas d�remot muntlig f�rhandling kan sekretes-
sen d�rigenom komma att begr�nsas.

1.1 Begreppet Óallm�n handlingÓ

En handling kan inneh�lla b�de skrift och bild, t.ex. stenciler, videofilmer, CD-skivor eller
ADB-upptagningar. Det v�sentliga �r att det �r en sakligt sammanh�ngande konstellation av
uppgifter.2 Handlingen �r allm�n om den f�rvaras hos en myndighet och �r inkommen dit
eller uppr�ttad d�r (2 kap 3 ¤ 1 st TF). Att en handling �r allm�n inneb�r inte att den automa-
tiskt �r offentlig. Om en handling �r allm�n avg�rs av reglerna i tryckfrihetsf�rordningen. Om
den ocks� �r offentlig avg�rs av reglerna i sekretesslagen.

En handling �r inkommen (och d�rmed allm�n) n�r den anl�nt till myndigheten eller en beh�-
rig befattningshavare (2 kap 6 ¤ 1 st TF). En tj�nsteskrivelse �r s�ledes en allm�n handling
oavsett om den anl�nt till myndighetens lokaler eller s�nts till befattningshavarens privata
adress.3 Post som adresserats till en viss tj�nsteman p� en myndighet och som inte r�r tj�nsten
�r d�remot inte att betrakta som en allm�n handling. Inte heller handlingar som s�nds mellan
organ inom samma myndighetsorganisation blir allm�nna om inte organen upptr�der som
sj�lvst�ndiga gentemot varandra (2 kap 8 ¤ TF). Handlingar som kommer in till eller finns hos
en myndighet endast f�r teknisk bearbetning eller teknisk lagring f�r n�gon annans r�kning �r
inte allm�nna handlingar hos den myndigheten (2 kap 6 ¤ 3 st och 2 kap 10 ¤¤ TF).

En handling blir uppr�ttad (och d�rmed allm�n) n�r den expedieras, justeras eller p� annat s�tt
f�rdigst�lls (2 kap 7 ¤ 1 st TF). Om handlingen inte expedieras men h�r till ett �rende s� blir
den allm�n n�r �rendet �r f�rdigt. Senast vid den tidpunkten blir alla handlingar i �rendet all-
m�nna. Domar och beslut blir dock aldrig allm�nna handlingar f�re avkunnandet eller expedi-
eringen (2 kap 7 ¤ 2 st 2 TF). Likas� blir protokoll och liknande anteckningar allm�nna f�rst
n�r de justerats eller p� annat s�tt f�rdigst�llts (2 kap 7 ¤ 2 st 3 TF).

Ett p�g�ende �rende kan inneh�lla b�de allm�nna och icke allm�nna handlingar. Vid en beg�-
ran om insyn i ett p�g�ende �rende skall de allm�nna handlingarna genast l�mnas ut om de
inte �r hemliga enligt sekretesslagen. Vad handlingen inneh�ller eller hur f�rdig den �r spelar
ingen roll. Har den skickats till eller fr�n myndigheten s� �r den att betrakta som allm�n
(2 kap 6 ¤ 1 st TF). Har den d�remot arbetats fram inom myndigheten och h�r till ett �rende
s� blir den allm�n f�rst n�r �rendet �r f�rdigt (2 kap 7 ¤ 1 st TF).

Minnesanteckningar, promemorior, utkast etc. som kommit till f�r att bereda ett �rende �r inte
allm�nna handlingar. Det blir de emellertid om de expedieras eller arkiveras. En anteckning
som inneh�ller en sakuppgift som kan ha betydelse f�r beslutet skall sparas och arkiveras till-
sammans med �vriga handlingar (2 kap 9 ¤ TF).

                                                            
2 Prop 1975/76:160 s 90.
3 JO 1994/95 s 234.



7

Diarier, journaler, register eller andra f�rteckningar som f�res fortl�pande �r allm�nna n�r de
�r f�rdiga att anv�ndas (2 kap 7 ¤ 2 st 1 TF). Varje anteckning i en s�dan handling blir d�rf�r
genast allm�n. Till denna typ av handlingar h�r t.ex. sjukjournaler. Ben�mningen p� hand-
lingen saknar dock betydelse utan det avg�rande �r att handlingen f�res fortl�pande. Olika
slags anteckningar kan s�ledes ha karakt�ren av journalhandlingar trots att en viss myndighet
inte betraktar dem som s�dana.4

Med patientjournal f�rst�s enlig 2 ¤ patientjournallagen (1985:562) Óde anteckningar som
g�rs och de handlingar som uppr�ttas eller inkommer i samband med v�rden och som inne-
h�ller uppgifter om patientens h�lsotillst�nd eller andra personliga f�rh�llanden och om v�rd-
�tg�rder.Ó Patientjournalen best�r s�ledes inte enbart av handlingar av diarie- eller dagbokstyp
utan �ven av t.ex. provsvar, EKG-kurvor och r�ntgenbilder. Detta inneb�r att exempelvis ett
provsvar i sig inte �r att betrakta som en allm�n handling enligt 2 kap 7 ¤ 2 st 1 TF. Om d�r-
emot en l�kare g�r en journalanteckning med anledning av provsvaret s� har den karakt�ren
av allm�n handling enligt n�mnda best�mmelse. Som f�ruts�ttning f�r att provsvar, EKG-
kurvor, r�ntgenbilder etc. skall anses vara allm�nna handlingar kr�vs att de f�rvaras hos myn-
digheten och �r att anse som inkomna till eller uppr�ttade d�r ( se 2 kap 6 ¤ 1 st och 2 kap
7 ¤ 1 st TF). Enligt f�rarbetsuttalanden �r s� ocks� fallet. D�r s�gs n�mligen att samtliga jour-
nalhandlingar som ing�r i en patientjournal och f�rvaras inom den allm�nna h�lso- och sjuk-
v�rden �r allm�nna handlingar enligt tryckfrihetsf�rordningen, med undantag f�r minnes-
anteckningar, utkast, koncept o.dyl.5

Slutsatsen att samtliga journalanteckningar som ing�r i en patientjournal utg�r allm�nna handlingar har i doktri-
nen ansetts vara ett alltf�r kategoriskt p�st�ende.6 Visserligen kan man utg� fr�n att det �verv�gande antalet
journalhandlingar ocks� �r allm�nna handlingar men d� journalen kan inneh�lla vissa icke-allm�nna handlingar,
bl.a. minnesanteckningar, kan det inte uteslutas att det �ven kan ing� andra icke-f�rdigst�llda handlingar. I en
s�dan situation kan en patient inom den allm�nna h�lso- och sjukv�rden komma i ett s�mre l�ge �n en patient
som anlitat en privat v�rdgivare. N�gon motsvarande begr�nsning i r�tten att f� ta del av journalhandlingar finns
inte inom den enskilda h�lso- och sjukv�rden. D�r g�ller enligt 16 ¤ patientjournallagen att en journalhandling p�
beg�ran av patienten s� snart som m�jligt skall tillhandah�llas honom f�r l�sning eller avskrivning p� st�llet eller
i avskrift eller kopia.

1.2 Utl�mnande av allm�n handling

Varje svensk medborgare har r�tt att ta del av allm�nna handlingar (2 kap 1 ¤ TF). Denna r�tt
utvidgas i ett annat stadgande till att g�lla �ven f�r utl�nningar (14 kap 5 ¤ 2 st TF). Utl�n-
ningars r�tt kan dock inskr�nkas genom en �ndring i vanlig lag medan en inskr�nkning av
svenska medborgares r�tt kr�ver en grundlags�ndring.

Oavsett ett �rendes omfattning s� m�ste varje handling granskas var f�r sig f�r att se om den
kan utl�mnas. Hela �renden kan s�ledes inte hemligh�llas rutinm�ssigt f�r att det finns vissa
uppgifter som �r sekretessbelagda.7 Inte heller handlingar som kan avidentifieras f�r hemlig-
h�llas.8

                                                            
4 Se JO 1983/84 s 231.
5 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
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Om en beg�rd handling �r sv�rbegriplig s� skall en myndighet vara behj�lplig med att f�rklara
den. N�dv�ndig apparatur skall tillhandah�llas om det �r en f�ruts�ttning f�r att kunna ta del
av handlingen. S�v�l 14 ¤ servicef�rordningen (1980:900) som 7 ¤ 2 st 5 verksf�rordningen
(1995 :1322) erinrar om myndigheternas serviceskyldighet. Enligt 4 och 5 ¤¤ f�rvaltningsla-
gen (1986:223) skall hj�lp och upplysning l�mnas samt fr�gor besvaras snarast m�jligt. Vida-
re skall upplysning l�mnas om hur man kommer �t datalagrad information (15 kap 12 ¤
SekrL). N�r det g�ller datalagrade uppgifter s� anses dessa vara f�rvarade hos alla myndig-
heter som har tillg�ng till dem oavsett var centraldatorn finns (2 kap 3 ¤ 2 st TF). D�rf�r
m�ste t.ex. polisen l�mna ut uppgifter ur bilregistret. Enligt JO kr�ver serviceskyldigheten att
Ómyndigheten med eget anlitande av sina diarier och register etc. aktivt bist�rÓ den som vill ta
del av en allm�n handling.9

Offentlighetsprincipen kan inte avtalas bort. S�ledes Óf�r medborgarnas grundlagsf�sta r�tt att
ta del av allm�nna handlingar inte inskr�nkas genom avtal mellan myndigheter och enskilda
industrif�retagÓ.10 �ven en �verenskommelse mellan tv� parter p� arbetsmarknaden om att
inte offentligg�ra uppgifter om nya l�ner f�r vissa personalgrupper har f�rklarats sakna r�tts-
verkan.11

Allm�nhetens r�tt till insyn g�ller endast handlingar som redan finns hos myndigheten och
inte s�dana som v�ntas inkomma dit.12 Offentlighetsprincipen medf�r heller Óinte skyldighet
f�r myndighet att p� beg�ran framst�lla en ny handling p� grundval av uppgifter som kan in-
h�mtas ur befintliga handlingar.Ó13

Det �r kostnadsfritt f�r den som vill ta del av allm�nna handlingar p� st�llet (2 kap 12 ¤
1 st TF) liksom f�r den som vill f� uppgifter per telefon.14 F�r kopior s� g�ller avgiftsf�rord-
ningen (1992:191). Enligt denna s� �r nio sidor gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje
sida d�rut�ver 2 kronor (�r 1999). Vidare �r det Ónaturligt att myndigheter som har telefaxut-
rustning anv�nder denna f�r att expediera kopior om s�dant �nskem�l framst�lls.Ó15

En myndighet skall l�mna ut beg�rda handlingar Ógenast eller s� snart det �r m�jligtÓ om inte
Óbetydande hinder m�terÓ (2 kap 12 ¤ 2 st TF). Det inneb�r normalt medan vederb�rande
v�ntar. N�gon dags f�rdr�jning kan dock accepteras. ÓDet �r inte m�jligt att exakt ange n�r en
allm�n handling senast skall tillhandah�llas om det inte kan ske genast. I allm�nhet b�r det
dock bli fr�ga om h�gst n�gon eller n�gra dagars v�ntan.Ó16 Det �r inte ett Óbetydande hinderÓ
att en beg�ran �r omfattande eller att myndighetens arbetsbelastning �r stor.17 Inte heller att
vissa uppgifter �r sv�rfunna kan accepteras som motivering till att inte tillgodose allm�nhe-
tens r�tt till insyn.18

En beg�ran om avskrift eller kopia av en allm�n handling skall behandlas skyndsamt (2 kap
13 ¤ 2 st TF). I praktiken inneb�r detta samma skyndsamhetskrav som utl�mnande p� st�llet.19

                                                            
9 JO 1993/94 s 513.
10 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.
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Kortare dr�jsm�l kan �ven i detta fall Óundantagsvis accepteras, exempelvis om framst�ll-
ningen avser ett omfattande eller ur sekretessynpunkt sv�rbed�mt material.Ó20 Utl�mnandet
skall dock ges f�rtur. N�gon m�jlighet att v�nta med utl�mnandet med h�nvisning till arbetets
beh�riga g�ng f�religger inte.21 Om det d�remot g�ller att l�mna ut uppgifter p� annat s�tt,
t.ex. per telefon, torde myndighetens uppgiftsskyldighet inte beh�va uppfyllas lika snabbt.22

                                                            
20 JO 1992/93 s 638.
21 JO 1993/94 s 513.
22 JO 1989/90 s 397. Se �ven JO 1989/90 s 371.
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2 Allm�nt om sekretess

I 1 kap 1 ¤ SekrL anges att lagen inneh�ller bl.a. best�mmelser om tystnadsplikt i det allm�n-
nas verksamhet och om f�rbud att l�mna ut allm�nna handlingar. Best�mmelserna avser f�r-
bud att r�ja vissa uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en allm�n handling
l�mnas ut eller det sker p� n�got annat s�tt. �ven ett olovligt utnyttjande utan att n�got r�jan-
de �ger rum �r f�rbjudet (1 kap 4 ¤ SekrL). Att sekretessbelagda uppgifter inte f�r r�jas f�r
enskilda framg�r av 1 kap 2 ¤ SekrL och att sekretess g�ller gentemot andra myndigheter samt
mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet stadgas i 1 kap 3 ¤ SekrL. F�rbudet
att r�ja en uppgift riktar sig b�de till den myndighet d�r uppgiften �r sekretessbelagd och till
personalen vid myndigheten (1 kap 6 ¤ SekrL).

Utg�ngspunkten vid utformningen av varje s�rskild sekretessbest�mmelse har varit att man
inte skall �stadkomma mer sekretess �n vad som �r absolut n�dv�ndigt f�r att skydda det in-
tresse som har f�ranlett best�mmelsen. D�rf�r har man valt att i de flesta sekretessbest�mmel-
serna begr�nsa sekretessens r�ckvidd med hj�lp av villkor, s.k. skaderekvisit. Merparten av
sekretessreglerna inneh�ller s�ledes skaderekvisit som inneb�r att uppgifterna �r hemliga om
utl�mnandet orsakar skada eller men. De flesta skaderekvisit har offentlighet som huvudregel.
De kallas ÓrakaÓ i motsats till de Óomv�ndaÓ som har sekretess som huvudregel. N�r skade-
rekvisit saknas s� �r uppgifterna hemliga om inga sekretessbrytande regler kan till�mpas. Med
ett rakt skaderekvisit �r utg�ngspunkten att uppgiften kan l�mnas ut. Dock inte om det finns
omst�ndigheter i det enskilda fallet som talar f�r att ett utl�mnande kan orsaka skada. Med ett
omv�nt skaderekvisit �r utg�ngspunkten i st�llet att sekretess g�ller om det inte finns omst�n-
digheter i det enskilda fallet som talar f�r att risken f�r skada �r utesluten.23 Att en best�m-
melse saknar skaderekvisit inneb�r att sekretess g�ller oavsett om ett utl�mnande leder till
skada eller inte. S�dan sekretess g�ller t.ex. f�r en myndighets telefonv�xel (12 kap 7 ¤
SekrL).

Sekretess g�ller normalt inom en begr�nsad verksamhet. Sekretesslagen inneh�ller n�mligen
ingen generell regel om �verf�ring av sekretess mellan myndigheter.24 F�rekommer uppgif-
terna i en annan verksamhet s� �r de offentliga om till�mpliga sekretessregler saknas d�r.
Uppgifterna skall genast l�mnas ut n�r till�mpliga sekretessregler saknas �ven om utl�mnan-
det kan leda till skada eller men. Samma l�karintyg kan t.ex. vara hemligt i sjukv�rden, delvis
hemligt i en brottsunders�kning och helt offentligt i ett tillst�nds�rende.

I vissa situationer f�ljer dock den ursprungliga sekretessen med uppgiften �ven om den l�m-
nas till en annan myndighet. S� �r fallet f�r uppgifter som l�mnas till regeringen, riksdagen,
JO och JK (11 kap SekrL). Motsvarande g�ller bl.a. uppgifter som l�mnas till annan myndig-
het f�r tillsyn, revision eller till arkivmyndighet (13 kap SekrL). F�r v�rdomr�det viktiga
regler finns ocks� i fr�ga om uppgifter som l�mnas till domstolar i m�l eller �renden d�r
(12 kap SekrL).

Uppgifterna kan vara hemliga n�r en person fr�gar efter dem men offentliga n�r en annan g�r
det. S� �r fallet om skada endast uppst�r vid utl�mnandet till den f�rsta personen. En uppgift
kan ocks� vara hemlig f�r en person vid ett tillf�lle men offentlig f�r honom vid ett annat om
utl�mnandet bara orsakar skada vid det f�rsta tillf�llet. Ibland kan dessutom hemliga uppgifter

                                                            
23 Prop 1994/95:112 s 28.
24 Prop 1979/80:2 Del A s 76
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l�mnas med st�d av sekretessbrytande regler. En uppgift kan s�ledes vara omv�xlande hemlig
eller offentlig beroende p� vem som fr�gar samt n�r och varf�r han g�r det.

Den som vill se allm�nna handlingar f�r normalt inte tillfr�gas om sin identitet eller syftet
med sin beg�ran (2 kap 14 ¤ 3 st TF). Om handlingarna skyddas av raka skaderekvisit s� f�r
fr�gor om identitet och syfte st�llas Óendast n�r det finns anledning anta att s�rskilda omst�n-
digheter f�religger i det enskilda fallet.Ó Om handlingarna skyddas av omv�nda skaderekvisit
kan fr�gor st�llas f�r att undanr�ja skaderisken.25

I skaderekvisiten talas om Ópersonliga f�rh�llandenÓ. D�rmed avses alla uppgifter som h�nf�r
sig till vederb�rande person. En s�dan uppgift f�r dock l�mnas ut om det st�r klart att den
enskilde eller n�gon n�rst�ende inte lider men. Det m�ste allts� ske en skadepr�vning innan
man kan ta st�llning till om uppgiften f�r l�mnas ut.26 �ven n�rst�ende kan s�ledes skyddas
av sekretessen. ÓN�gon definition av begreppet «n�rst�ende« É kan knappast ges, eftersom
uppfattningen om vad som f�rst�s med detta begrepp skiftar fr�n tid till annan. Jag vill emel-
lertid understryka att faktiskt sl�ktskap inte beh�ver f�religga.Ó27

Begreppet ÓskadaÓ st�r f�r ekonomisk skada och ÓmenÓ i huvudsak f�r andra skador.28 Vid
bed�mningen utg�r man ifr�n den ber�rda personens egen upplevelse. Samtidigt skall en all-
m�n avv�gning g�ras utifr�n g�ngse v�rderingar i samh�llet. Att n�gon tycker det �r allm�nt
obehagligt att en uppgift f�rekommer hos en myndighet g�r inte att den blir hemlig.29 Inne-
b�rden av begreppet ÓmenÓ har �ven behandlats av JO. ÓMed men avses i f�rsta hand s�dana
skador som att bli utsatt f�r andras missaktning, om ens personliga f�rh�llanden blir k�nda f�r
andra. Utg�ngspunkten f�r om men f�religger skall allts� vara patientens egen upplevel-
seÉ�ven om en tj�nsteman skulle anse det vara till nytta f�r en enskild att uppgifter om den-
nes besv�rliga situation l�mnas till annan, s� att denna kan hj�lpa honom, �r det s�ledes inte
s�kert att detta �r f�renligt med sekretesslagen.Ó30

�ven r�ttsenliga �tg�rder kan vara till skada och men f�r den enskilde. Enligt f�rarbetena till
sekretesslagen skall men anses f�lja p� varje �tg�rd som typiskt sett upplevs som en p�taglig
nackdel f�r den ber�rde.31 Denna st�ndpunkt �r n�dv�ndig f�r att sekretess skall kunna upp-
r�tth�llas mellan myndigheter. I den m�n uppgifter beh�ver utv�xlas myndigheter emellan s�
b�r detta l�sas inom ramen f�r best�mmelserna om undantag fr�n sekretess.32 Om ingen sek-
retessbrytande regel �r till�mplig s� �r allts� uppgifterna hemliga trots att det kanske ur sam-
h�llets synpunkt �r �nskv�rt att de l�mnas ut.33

Slutligen b�r n�mnas att en n�dsituation kan upph�va annars g�llande sekretessregler (24 kap
4 ¤ BrB). JO fann exempelvis att en bitr�dande f�rest�ndare p� ett LVM-hem inte br�t mot
sekretessen n�r denne kontaktade polisen ang�ende ett mordhot mot en tredje person. Om-
st�ndigheterna befanns vara s�dana att en n�dsituation f�rel�g.34 Att man �ven kan v�gra att
l�mna ut annars offentliga uppgifter med st�d av n�dreglerna framg�r av f�ljande utl�tande av

                                                            
25 KU 1979/80:37 s 9 f.
26 JO 1982/83 s 227.
27 Prop 1979/80:2 Del A s 168.
28 Regner m.fl. s III:14.
29 Prop 1979/80:2 Del A s 83.
30 JO 1982/83 s 226.
31 Prop 1979/80:2 Del A s 190.
32 A prop s 83.
33 Se R� 1981 2:34.
34 JO 1993/94 s 461
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JO. Ó�ven om en v�rdnadshavare i princip har r�tt att f� veta var hans barn vistas, kan dock
undantagsvis s�dana omst�ndigheter f�religga att uppgiften om vistelseorten ej l�mnas ut.
S�dan n�dsituation kan vara f�r handen om det g�ller att avv�rja fara f�r n�gons liv eller h�l-
sa.Ó35

                                                            
35 JO 1983/84 s 249.
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3 Sekretess inom h�lso- och sjukv�rd

Best�mmelserna om sekretess inom den allm�nna h�lso- och sjukv�rden �terfinns i 7 kap
1-3 ¤¤ samt 6 ¤ SekrL. I 1 ¤ anges huvudregeln om sekretess. I 2 ¤ upptas vissa undantag fr�n
sekretess. Att uppgifter i vissa fall kan hemligh�llas f�r patienten sj�lv framg�r av 3 och 6 ¤¤.

3.1 Sekretesskyddade uppgifter

Sekretessens f�rem�l anges i lagtexten som Óuppgift om enskilds h�lsotillst�nd eller andra
personliga f�rh�llandenÓ (7 kap 1 ¤ 1 st SekrL). Med uppgift avses i detta sammanhang all
information vare sig den inh�mtats skriftligen, muntligen eller genom iakttagelser och under-
s�kningar. Sekretessen skyddar �ven andra enskilda personer �n patienten sj�lv. Om en pati-
ent l�mnar uppgifter om t.ex. grannar eller arbetskollegor kan �ven dessa uppgifter skyddas
enligt huvudregeln.

Det �r endast uppgifter om enskilds h�lsotillst�nd eller andra personliga f�rh�llanden som
skyddas av sekretessen. Vad som avses med h�lsotillst�nd torde inte beh�va n�gon n�rmare
precisering. Till andra personliga f�rh�llanden r�knas uppgifter som h�nf�r sig till patienten
r�rande karakt�r, sinnesbeskaffenhet, sociala f�rh�llanden, arbetsf�rm�ga etc. Hit r�knas ock-
s� medicinering och annan v�rd eller behandling. �ven ekonomiska f�rh�llanden faller in
under begreppet.

Sekretessen p� h�lso- och sjukv�rdsomr�det avgr�nsas med ett omv�nt skaderekvisit. Pre-
sumtionen �r allts� att sekretess g�ller. En skadepr�vning m�ste f�ljaktligen ske innan n�got
utl�mnande av uppgifter kan komma ifr�ga. I vissa fall kan en s�dan pr�vning dock leda till
att uppgifterna kan och till och med b�r l�mnas ut. Bland annat f�r uppgifter l�mnas fr�n en
l�kare till en annan eller fr�n en sjukv�rdsinr�ttning till en annan om uppgifterna beh�vs f�r
v�rden eller behandlingen.36 N�got generellt �verl�mnande av uppgifter mellan olika v�rd-
sektorer �r dock inte till�tet.37 Restriktivitet skall �ven iakttas n�r det g�ller utl�mnande av
k�nsliga uppgifter s�som abort, k�nssjukdom och psykiatrisk v�rd utan att f�rst inh�mta pati-
entens samtycke. N�r det g�ller psykiatrisk tv�ngsv�rd f�r d�remot upplysningar utv�xlas
mellan olika v�rdinr�ttningar utan samtycke fr�n den som �r f�rem�l f�r tv�ngsv�rd.38

En skadepr�vning m�ste �ven ske n�r man fr�n sjukhusets sida skall avg�ra om man kan l�m-
na ut uppgift huruvida en person v�rdas d�r. H�r bortses fr�n de sekretessbrytande regler som
f�religger enligt lag. Observera att presumtionen om sekretess som huvudregel g�ller �ven
gentemot patientens anh�riga. I vissa fall kan patienten ha s�rskild anledning att just f�r dessa
hemligh�lla sin sjukdom. Normalt sett kan det dock inte vara till men f�r patienten att hans
n�rmaste anh�riga f�r reda p� att han finns p� sjukhus. Vid akut sjukdom och olycksfall f�r
det t.o.m. anses �ligga sjukhuspersonalen att ta kontakt med de anh�riga.39 En utomst�ende
b�r d�remot inte utan patientens samtycke f� reda p� att han v�rdas p� sjukhus. S�ledes kan
inte uppgifter om en trafikskadad utan vidare l�mnas ut till en journalist. � andra sidan b�r

                                                            
36 Regner m.fl. s 7:6.
37 JO 1984/85 s 263.
38 Norstr�m - Sverne s 41.
39 Prop 1978/79:220 s 45.
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inte en till�mpning av skaderekvisitet leda till att blomsterleveranser eller bes�k av bekanta
inte kan ske.40

3.2 Sekretesskyddets r�ckvidd

Sekretess g�ller inom h�lso- och sjukv�rden samt i annan medicinsk verksamhet (7 kap 1 ¤
1 st SekrL). Till h�lso- och sjukv�rden h�r i f�rsta hand den �ppna och slutna sjukv�rd f�r
vilken grundl�ggande best�mmelser finns i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763). Hit h�r
�ven den v�rd som ges vid m�dra- och barnav�rdscentraler och den psykiatriska barn- och
ungdomsv�rden. Till omr�det r�knas ocks� den verksamhet som f�rekommer vid byr�erna f�r
abortf�rebyggande verksamhet samt folktandv�rden. �ven s�dan h�lso- och sjukv�rdsverk-
samhet som bedrivs som inslag i annan f�rvaltning, t.ex. socialtj�nst, statlig och kommunal
f�retagsh�lsov�rd och skolh�lsov�rd, h�r hit. Avsikten i dessa fall �r att den del av verksam-
heten som �r att r�kna till h�lso- och sjukv�rden skall falla under den h�r aktuella sekretessre-
gleringen och inte under den som g�ller f�r v�rdmyndigheten. Om h�lso- och sjukv�rds-
personal tar del av uppgifter som r�r denna f�rvaltningsgren s� g�ller d�remot den sekretess
som r�der f�r v�rdmyndigheten. Utanf�r best�mmelsens till�mpningsomr�de faller d�remot
verksamhet vid sjukhus och andra liknande inr�ttningar som drivs av enskilda. H�r g�ller i
st�llet f�reskrifterna i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�-
de.

Av lagtexten framg�r att sekretessen ocks� g�ller i annan medicinsk verksamhet. Prim�rt �r
det h�r fr�ga om verksamheter vars syfte i f�rsta hand inte �r v�rd eller behandling i egentlig
mening. Det kan vara fr�ga om r�ttsmedicinsk och r�ttspsykiatrisk verksamhet, insemination,
fastst�llande av k�nstillh�righet, abort, sterilisering, kastrering och �tg�rder mot smittsamma
sjukdomar. Observera att det endast �r fr�ga om exemplifieringar och inte en utt�mmande
uppr�kning.

H�lso- och sjukv�rdssekretessen g�ller f�r all personal inom den allm�nna h�lso- och sjuk-
v�rden som medverkar i v�rdarbetet.41 �ven administrativ, ekonomisk och teknisk personal �r
bundna av sekretessen.42 Samma sekretess som g�ller f�r den anst�llda personalen g�ller �ven
f�r s.k. uppdragstagare. Har n�gon anlitats av sjukhuset eller v�rdcentralen f�r att p� n�got
s�tt hj�lpa till i v�rdarbetet s� omfattas �ven denne av sekretessen. �ven personer som i ut-
bildningssyfte deltar i arbetet inom h�lso- och sjukv�rden anses bundna av sekretessen.43 Det
sagda inneb�r att s.k. praoelever som inte deltar i v�rdarbetet inte �r underkastade sekretess.
Det b�r dock noteras att personer som inte �r bundna av sekretessen kan �l�ggas tystnadsplikt
enligt f�reskrifterna i 14 kap 9 ¤ SekrL om f�rbeh�ll.

Sekretessen g�ller i regel inte i f�rh�llande till patienten sj�lv (14 kap 4 ¤ SekrL). Det har
s�v�l i 2 a ¤ 2 st h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763) som i 2 kap 2 ¤ lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de f�reskrivits st�rsta m�jliga �ppenhet mot
patienten. Patienten skall ha upplysningar om sitt h�lsotillst�nd och om de behandlings-
metoder som st�r till buds. Om upplysningar inte kan l�mnas till patienten skall de i st�llet
l�mnas till en n�ra anh�rig till honom. Samtidigt f�reskrivs att upplysningar inte f�r l�mnas
till patienten eller n�gon anh�rig i den m�n det finns hinder f�r detta i 7 kap 3 och 6 ¤¤ SekrL.

                                                            
40 Norstr�m-Sverne s 40 f.
41 Prop 1979/80:2 Del A 166.
42 Regner m.fl. s 7:4.
43 Prop 1981/82:186 s 41.
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I 7 kap 3 ¤ SekrL f�reskrivs att sekretessen ocks� g�ller i f�rh�llande till den v�rd eller be-
handlingsbeh�vande sj�lv i fr�ga om uppgift om hans h�lsotillst�nd, om det med h�nsyn till
�ndam�let med v�rden eller behandlingen �r av synnerlig vikt att uppgiften inte l�mnas till
honom. Enligt f�rarbetsuttalanden s� skall best�mmelsen tolkas restriktivt.44 Sekretessen
gentemot patienten sj�lv g�ller dennes h�lsotillst�nd och inte n�gra som helst andra personli-
ga f�rh�llanden. Best�mmelsen talar endast om patientens h�lsotillst�nd och inte om uppgifter
som r�r n�gon annan. Det m�ste vidare vara s� att ett utl�mnande av uppgifter till patienten
kan befaras allvarligt motverka �ndam�let med v�rden eller behandlingen. S�v�l skriftliga
som muntliga uppgifter omfattas av best�mmelsen.

Om patienten vill l�sa sin journal s� har en l�kare i normalfallet inte r�tt att kr�va att f� n�rva-
ra. Ibland kan det emellertid vara p�kallat f�r att undvika s�dan risk som avses i 7 kap 3 ¤
SekrL.45 Skulle patienten ge n�gon annan tillst�nd att ta del av hans sjukhusjournal i syfte att
kringg� best�mmelsen s� finns m�jlighet att v�gra l�mna ut uppgifter �ven till denne. Eventu-
ellt kan journalen l�mnas ut med f�rbeh�ll att den inte visas f�r patienten.46 Sekretessen mot
patienten sj�lv �r s� utformad att den g�ller oavsett om han vistas p� sjukhuset eller �r utskri-
ven. Mycket starka medicinska sk�l torde dock kr�vas f�r att neka en tillfrisknad person till-
g�ng till sin journal.47

Det andra undantaget fr�n den st�rsta m�jliga �ppenhet som f�reskrivs gentemot patienten
g�ller f�r Óanm�lan eller annan utsaga av enskild om n�gons h�lsotillst�nd eller andra person-
liga f�rh�llandenÓ (7 kap 6 ¤ SekrL). Lagregeln har tillkommit f�r att skydda dem som gjort
anm�lan eller l�mnat uppgifter om att t.ex. barn har utsatts f�r misshandel, att n�gon missbru-
kar droger eller att n�gon �r psykiskt sjuk. F�r sekretess kr�vs att Ódet kan antas att fara upp-
kommer f�r att den som har gjort anm�lan eller avgivit utsagan eller n�gon honom n�rst�ende
uts�tts f�r v�ld eller annat allvarligt men om uppgiften r�js.Ó Best�mmelsen ger d�rmed bara
skydd mot repressalier av mera allvarligt slag. Uppgifter om en anm�lares eller uppgiftsl�m-
nares identitet kan s�ledes inte rutinm�ssigt undanh�llas fr�n den som ber�rs av anm�lan. Ut-
�ver rena v�lds�vergrepp s� ger best�mmelsen skydd mot t.ex. telefonterror eller andra
trakasserier av allvarligare slag.48

Enligt 7 kap 1 ¤ 2 st SekrL g�ller sekretessen ocks� i s�dan verksamhet hos myndighet som
innefattar ompr�vning av beslut eller s�rskild tillsyn �ver h�lso- och sjukv�rdsverksamhet.
Som exempel kan n�mnas de �renden som g�ller ompr�vning av beslut att omh�nderta en
enskild mot hans vilja. Ett annat exempel som omfattas av best�mmelsen �r den tillsynsfunk-
tion som ut�vas av Socialstyrelsen. Detta inneb�r att personliga uppgifter som Socialstyrelsen
f�r k�nnedom om i sitt tillsynsarbete �r sekretesskyddade hos styrelsen i samma omfattning
som hos den sjukv�rdsinr�ttning som varit f�rem�l f�r tillsyns�tg�rden.

                                                            
44 Prop 1979/80:2 Del A s 179. Se �ven R� 1982 Ab 47 och R� 1983 Ab 132.
45 JO 1984/85 s 264.
46 Prop 1979/80:2 Del A s 179 f.
47 Regner m.fl. s 7:22
48 A.a. s 7:37.
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4 Sekretess mellan myndigheter och mellan sj�lvst�ndiga
verksamhetsgrenar inom en myndighet

4.1 Myndigheter

Sekretessen g�ller inte endast mot enskilda utan ocks� gentemot andra myndigheter (1 kap
3 ¤ 1 st SekrL). Detta inneb�r att det inte alltid �r till�tet att l�mna uppgifter fr�n ett sjukhus
till ett annat eller mellan v�rdinr�ttningar �verhuvudtaget. M�nga g�nger kan dock uppgifter
om den enskildes h�lsotillst�nd l�mnas mellan v�rdinr�ttningarna utan hinder av sekretessen.
Det kan vara fr�ga om uppgifter som beh�vs f�r v�rden av den enskilde och d�r man kan utg�
ifr�n att denne inte har n�got emot det.

4.2 Sj�lvst�ndiga verksamhetsgrenar

Sekretess r�der emellertid inte bara mellan myndigheter utan �ven mellan olika verksamhets-
grenar inom samma myndighet, n�r de �r att betrakta som sj�lvst�ndiga i f�rh�llande till var-
andra (1 kap 3 ¤ 2 st SekrL). N�gon definition av vad som �r att betrakta som en sj�lvst�ndig
verksamhetsgren f�r man inte i sekretesslagen. Viss v�gledning kan dock erh�llas genom vad
som uttrycks i f�rarbetena till tryckfrihetsf�rordningens best�mmelser om allm�nna handling-
ar.49 D�r s�gs att en verksamhetsgren kan anses som sj�lvst�ndig om den sj�lvst�ndigt f�r-
valtar viss egendom, om den har viss handlingsfrihet inom en given ekonomisk ram eller i
�vrigt kan vidta vissa faktiska �tg�rder sj�lvst�ndigt och p� eget ansvar.

Tolkningen av 1 kap 3 ¤ 2 st SekrL mot bakgrund av motivuttalandena r�rande 2 kap 8 ¤ TF
�r dock inte oproblematisk. De exempel som n�mns till ledning f�r tolkningen av 2 kap 8 ¤
TF visar att best�mmelsen tar sikte p� att skilja ut sj�lvst�ndiga organ inom en myndighet
(t.ex. centrala, regionala och lokala organ). K�nnetecknande f�r organen inom s�dana myn-
digheter �r emellertid att de �gnar sig �t samma verksamhet (se t.ex. postverket). Syftet med
1 kap 3 ¤ 2 st SekrL �r i st�llet att skapa en m�jlighet att uppr�tth�lla sekretess mellan enheter
med olika verksamhet inom en och samma myndighet.50 J�mf�relsen ger s�ledes inte n�gon
n�rmare ledning vid tolkningen av begreppet Ósj�lvst�ndig verksamhetsgrenÓ i sekretesslagen.
Det f�rh�ller sig snarare s� att enbart en uppdelning p� organisatoriska enheter inom en myn-
dighet inte �r ett tillr�ckligt kriterium f�r att sekretess skall kunna uppr�tth�llas mellan olika
verksamhetsgrenar. Viktigare �r indelningen i sakomr�den eller s�rskilda funktioner hos en
myndighet.51 Det centrala �r s�ledes att det �r fr�ga om en avgr�nsad verksamhet inom en
myndighet.52

Vad g�ller skolh�lsov�rden s� har det konstaterats att denna och skolans verksamhet i �vrigt
�r att h�nf�ra till olika verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening.53 Detta synes �ven �ver-
ensst�mma med vad som anf�rts i f�rarbetena till sekretesslagen om att skoll�kare och skol-
sk�terska inte kan f�ra uppgifter om elevers personliga f�rh�llanden vidare inom elev-

                                                            
49 Prop 1975/76:160 s 152.
50 Prop 1990/91:111 s 22.
51 Regner m.fl. s 1:7.
52 Prop 1990/91 s 22.
53 Prop 1981/82:186 s 38.
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v�rden.54 Vidare kan n�mnas de fall d� h�lso- och sjukv�rdsverksamhet bedrivs inom ramen
f�r socialtj�nsten. S� �r fallet med de alkoholkliniker som socialn�mnden �r huvudman f�r.55

JO har �ven funnit att en socialmedicinsk behandlingscentral som sorterade under social-
n�mnden var att betrakta som en sj�lvst�ndig verksamhetsgren. Det stred d�rf�r mot sekre-
tesslagens best�mmelser att man fr�n socialf�rvaltningens sida h�mtade in uppgifter fr�n
denna.56. P� samma s�tt som h�lso- och sjukv�rden f�r anses vara en sj�lvst�ndig verksam-
hetsgren inom skolan respektive socialtj�nsten f�r den anses vara det inom t.ex. f�rsvaret och
kriminalv�rden.

I f�rarbetsuttalanden med anledning av den s.k. �DEL-reformen som innebar att kommuner-
na tog �ver ansvaret f�r h�lso- och sjukv�rden i vissa boendeformer f�r �ldre samt fysiskt och
psykiskt handikappade anf�rs bl.a. att den Ókommunala h�lso- och sjukv�rden och social-
tj�nsten kan É inte betraktas som sj�lvst�ndiga i f�rh�llande till varandra i den mening som
avses i 1 kap 3 ¤ andra stycket sekretesslagen. Det �r i detta fallet inte fr�ga om verksamheter
av olika slag. Det f�ljer av reformens syfte och beh�ver inte lagf�stas. N�gon �ndring av upp-
delningen i sj�lvst�ndiga verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening mellan den kommunala
socialtj�nsten och �vriga fall d� h�lso- och sjukv�rdsverksamhet bedrivs inom socialtj�nsten
avses inte.Ó57 Med andra ord s� g�ller inte den sekretess som normalt r�der mellan h�lso- och
sjukv�rden och socialtj�nsten f�r just denna kategori av v�rdtagare.

Problemet med vad som skall betraktas som en sj�lvst�ndig verksamhetsgren inom h�lso- och
sjukv�rden har varit f�rem�l f�r JO:s st�llningstagande. I en anm�lan framf�rdes klagom�l
mot att en patientjournal i strid mot patientens vilja hade s�nts mellan olika kliniker vid ett
sjukhus. JO konstaterade att det kan Óinte med s�kerhet p�st�s att en klinik utg�r en sj�lvst�n-
dig verksamhetsgren i sekretesslagens mening. Det kan d�rf�r heller inte h�vdas att utl�m-
nande av en journal mellan olika kliniker vid samma sjukhus i strid mot patientens �nskem�l
utg�r ett brott mot sekretesslagen.Ó58

�ven f�redragande statsr�d har med anledning av en promemoria fr�n justitiedepartementet
uttalat sig i fr�gan.59 Departementschefen konstaterar att det inte f�religger tillr�ckligt under-
lag f�r att inf�ra en best�mmelse om att basenheter och kliniker inom h�lso- och sjukv�rden
utg�r s�rskilda verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening. Att sekretesslagen inte uttryckli-
gen reglerar utbyte av uppgifter mellan kliniker och andra basenheter inneb�r dock inte att ett
s�dant uppgiftsl�mnande �r fritt. N�gon obegr�nsad frihet att l�mna uppgifter som omfattas av
sekretess till andra anst�llda inom myndigheten f�religger inte.60

N�r sekretessbelagda uppgifter utv�xlas mellan kliniker r�r det sig s�ledes om ett myndig-
hetsinternt uppgiftsl�mnande. Eftersom sekretesslagen saknar best�mmelser om vad som kan
betraktas som Óintern sekretessÓ s� blir det n�rmast en fr�ga av etisk natur i vilken m�n hem-
liga uppgifter kan �verf�ras fr�n en klinik till en annan.61 �r det fr�ga om k�nsliga uppgifter
�r det emellertid ofta s� att den enskilde inte vill att dessa skall f�ras vidare. Ett utl�mnande
av uppgifter i ett s�dant fall b�r d�rf�r inte ske utan att den enskilde samtyckt eller att det
finns en uttrycklig regel om att undantag fr�n sekretessen f�r g�ras.
                                                            
54 Prop 1979/80:2 Del A s 169.
55 Prop 1981/82:186 s 47.
56 JO 1983/84 s 245.
57 Prop 1990/91:14 s 85.
58 JO 1986/87 s 198.
59 Se Ds Ju 1990:11.
60 Prop 1990/91:111 s 24. Se �ven prop 1988/89:67 s 11.
61 Bohlin 1996 s 173 not 5.



18

Ett fritt informationsutbyte m�ste s�ledes f� f�rekomma mellan de personer som deltar i
handl�ggningen av ett �rende eller p� annat s�tt �r direkt ber�rda. N�got hinder mot att en
handl�ggare r�dfr�gar n�gon person utanf�r denna krets men inom myndigheten torde i all-
m�nhet inte heller f�religga.62 Av intresse i sammanhanget �r �ven best�mmelsen i 7 ¤ 1 st
patientjournallagen (1985:562) enligt vilken varje journalhandling skall hanteras och f�rvaras
s� att obeh�riga inte f�r tillg�ng till den. Detta inneb�r i praktiken att endast en begr�nsad del
av personalen p� t.ex. en klinik beh�ver ha tillg�ng till patientens journal och att respekten f�r
patientens integritet kr�ver att ingen utanf�r denna krets f�r tillg�ng till journalen.63

                                                            
62 Regner m.fl. s 1:23.
63 Prop 1984/85:189 s 43.
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5 Utl�mnande av uppgifter f�r att fullg�ra den egna
   verksamheten och f�r att samarbeta med socialtj�nsten

5.1 Fullg�rande av den egna verksamheten

Det kan ibland vara n�dv�ndigt att l�mna ut uppgifter utanf�r den egna myndigheten eller den
sj�lvst�ndiga verksamhetsgrenen. Detta m�jligg�rs genom best�mmelsen i 1 kap 5 ¤ SekrL.
D�r s�gs att sekretessen inte utg�r n�got hinder mot att uppgift l�mnas ut, om det �r n�dv�n-
digt f�r att den utl�mnande myndigheten skall kunna fullg�ra sin verksamhet. Utl�mnande av
sekretesskyddade uppgifter kan med st�d av den aktuella lagregeln ske b�de till enskilda per-
soner och till andra myndigheter.64 Det kr�vs dock att utl�mnandet av uppgiften �r n�dv�ndigt
f�r att den utl�mnande myndigheten skall kunna fullg�ra sin uppgift. Best�mmelsen kan s�le-
des inte �beropas till st�d f�r att hj�lpa andra myndigheter i deras verksamhet.

En myndighets uppgiftsl�mnande kan vara reglerat i lag eller f�rordning. D� f�ljer av 14 kap
1 ¤ SekrL att uppgifter skall l�mnas utan hinder av sekretess. I den m�n uppgiftsskyldighet
inte f�religger enligt lag eller f�rordning kan det emellertid bli aktuellt att till�mpa f�revaran-
de best�mmelse. Paragrafen skall dock till�mpas restriktivt. Sekretessen f�r efterges bara i
s�dana fall d� ett utl�mnande av uppgifter �r en n�dv�ndig f�ruts�ttning f�r att en myndighet
skall kunna fullg�ra ett visst �liggande. I ett yttrande ans�g JK att best�mmelsen inte gav st�d
f�r att en socialn�mnd l�mnade ut uppgifter till en fader om att barnets moder var sambo med
en man som d�mts f�r sexuellt utnyttjande av minder�rig. Utl�mnandet av uppgiften ans�gs
inte vara en n�dv�ndig f�ruts�ttning f�r att socialn�mnden skulle kunna fullg�ra sina �liggan-
den.65 D�remot ans�g JO det f�rsvarligt att en socialsekreterare utan medgivande fr�n klienten
�verl�mnat en anm�lan avseende honom till en l�kare och ocks� tagit med l�karen vid ett
hembes�k hos klienten. JO tog d�rvid h�nsyn till att socialf�rvaltningen uppgav att situatio-
nen framstod som mycket allvarlig och uppfattade att det f�rel�g risk f�r klientens h�lsa.66

Undantagsbest�mmelsen i 1 kap 5 ¤ SekrL kan f�r h�lso- och sjukv�rdens del bli till�mplig d�
en sjukv�rdsinr�ttning anser det n�dv�ndigt att v�nda sig till en utomst�ende sakkunnig f�r att
f� ett yttrande. Ett annat exempel �r att en v�rdmyndighet anser sig beh�va ge en annan myn-
dighet sekretesskyddade uppgifter till grund f�r ett remissyttrande.67 Paragrafen blir ocks�
till�mplig n�r en patient inte �r i st�nd att sj�lv medverka till att en meningsfull v�rd skall
kunna ges. Det kan d� bli n�dv�ndigt att ta kontakt med anh�riga och andra personer.68 Be-
st�mmelsen �r �ven anv�ndbar n�r en myndighet skall g�ra utredningar och avge yttranden till
andra myndigheter. Det kan vara fr�ga om yttrande i v�rdnadsm�l eller ett m�l om sexuellt
�vergrepp mot barn.69

Uppm�rksammas b�r �ven att 1 kap 5 ¤ SekrL m�ste till�mpas p� olika s�tt n�r det �r fr�ga
om frivillig v�rd och n�r det �r fr�ga om tv�ngsv�rd. Om en patient inom den frivilliga v�rden
mots�tter sig att kontakter tas med ett annat sjukhus s� m�ste detta respekteras. V�rd och be-
handling f�r ju inte genomf�ras mot patientens vilja. Om man d�remot vid tv�ngsv�rd finner

                                                            
64 Prop 1979/80:2 Del A s 122.
65 JK 1997 s 29.
66 JO 1992/93 s 601.
67 Prop 1979/80:2 Del A s 122.
68 Norstr�m-Sverne s 104.
69 A.a. s 105.
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det n�dv�ndigt att ta kontakt med andra myndigheter f�r man g�ra detta utan patientens med-
givande. Detta g�ller s�v�l utredningar till grund f�r beslut om tv�ngs�tg�rder som genomf�-
randet av tv�ngsv�rd.70

Den h�r aktuella best�mmelsen g�r det d�remot inte m�jligt att fritt l�mna ut sekretessbelagda
uppgifter till representanter f�r andra myndigheter i s.k. samarbetsgrupper som bildas f�r att
komma till r�tta med fr�gor om sexuella �vergrepp, missbruk etc. Dessa grupper kan best� av
personal fr�n bl.a. h�lso- och sjukv�rden, polisen, socialtj�nsten och skolan. N�gon m�jlighet
att diskutera n�got annat �n avidentifierade fall har dessa inte s�vida inte patientens/klientens
samtycke har inh�mtats.71

5.2 Samarbete med socialtj�nsten

Att h�lso- och sjukv�rden i vissa fall kan samarbeta med socialtj�nsten framg�r av 14 kap 2 ¤
7 st SekrL. Syftet med denna lagregel �r dels att den utl�mnande myndigheten skall kunna
fullg�ra sin egen uppgift och dels att annan v�rdmyndighet skall kunna meddela l�mplig v�rd.
Best�mmelsen inneb�r att sekretess inte hindrar att uppgifter om enskild person l�mnas mel-
lan myndigheter inom h�lso- och sjukv�rd och socialtj�nst om det beh�vs f�r att den enskilde
skall f� n�dv�ndig v�rd, behandling eller annat st�d. Best�mmelsen �r dock begr�nsad till att
g�lla f�r tre olika patientkategorier.

I f�rsta hand s� kan den till�mpas n�r det g�ller barn och ungdom under 18 �r. Undantaget
fr�n sekretess b�r i dessa fall ske i ett tidigt skede. ÓDet �r viktigt att relevanta �tg�rder kan
s�ttas in p� ett tidigt stadium av missbruket och att arbetet kan inriktas p� att f�rebygga en
utveckling till gr�vre missbrukÓ.72 Det �r dock inte enbart missbrukande ungdomar som om-
fattas av best�mmelsen. Ett annat till�mpningsomr�de �r t.ex. vid misstanke om incest. Soci-
aln�mnden kan d� exempelvis ta initiativ till att en l�karunders�kning kommer till st�nd.

En annan m�lgrupp f�r best�mmelsen �r de som fortg�ende missbrukar alkohol, narkotika
eller flyktiga l�sningsmedel. Med begreppet Ófortg�ende missbrukÓ avses vad g�ller alkohol
att missbruket skall ha en viss varaktighet. Det f�r inte r�ra sig om en tillf�llig �verkonsum-
tion. � andra sidan beh�ver inte missbruket vara s� allvarligt att sekretessen bryts f�rst n�r
samtliga f�ruts�ttningar f�r v�rd enligt lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall
�r uppfyllda. Missbruk som �terkommer i perioder kan omfattas av best�mmelsen. Med fort-
g�ende missbruk av narkotika avses i princip allt injektionsmissbruk samt dagligt eller s� gott
som dagligt missbruk oberoende av intagningss�tt och medel.73 En ytterligare f�ruts�ttning
f�r att till�mpa best�mmelsen �r att det r�r sig om ett missbruk av alkohol, narkotika eller
flyktiga l�sningsmedel. Eftersom uppr�kningen �r utt�mmande s� omfattas inte n�gra andra
preparat av best�mmelsen.

Slutligen omfattar 14 kap 2 ¤ 7 st SekrL gravida kvinnor om det beh�vs f�r att g�ra en n�d-
v�ndig insats f�r ett v�ntat barn. Det �r angel�get att olika v�rdorgan kan ge en kvinna, vilken
lever ett f�r fostret riskfyllt liv, hj�lp och st�d under graviditeten. Det �r d�rf�r viktigt att t.ex.

                                                            
70 A.a. s 105.
71 A.a. s 137.
72 Prop 1990/91:111 s 14.
73 Prop 1987/88:147 s 44.
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m�drav�rden, socialtj�nsten och den psykiatriska v�rden s� snart som m�jligt f�r k�nnedom
om kvinnans situation.74

En f�ruts�ttning f�r att till�mpa best�mmelsen i 14 kap 2 ¤ 7 st SekrL b�r vara att den ber�rda
personen kan antas mots�tta sig att uppgifter l�mnas ut eller att det inte finns tid att inh�mta
ett samtycke. Om uppgifter l�mnas b�r den enskilde i m�jligaste m�n underr�ttas om detta i
efterhand.75 Undantaget medger endast att det �r uppgifter som r�r barn och ungdom samt
missbrukare som f�r l�mnas ut. N�r det g�ller uppgiftsl�mnande till skydd f�r den som �nnu
inte �r f�dd s� omfattar dock informationsm�jligheten s�v�l uppgifter om modern som andra
n�rst�ende.

Departementschefen motiverade inf�randet av undantagsbest�mmelsen med att det inte var
f�renligt med principerna bakom v�rdlagstiftningen att dessa personer skulle kunna hamna i
en situation som medf�rde att de blev utan v�rd och behandling p� grund av de sekretessregler
som g�llde.76

                                                            
74 Prop 1990/91:111 s 14.
75 Regner m.fl. s 14:22.
76 Prop 1990/91:111 s 11 f.
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6 Lagstadgad skyldighet att l�mna ut uppgifter

I sekretesslagens 14:e kapitel beskrivs en rad viktiga undantag fr�n annars g�llande sekretess-
regler. Enligt 14 kap 1 ¤ SekrL hindrar inte sekretessen att uppgift l�mnas till regeringen eller
riksdagen. Vidare s�gs i samma paragraf att sekretess inte utg�r n�got hinder f�r att uppgift
l�mnas till annan myndighet om uppgiftsskyldighet f�ljer av lag och f�rordning. Finns det
allts� en best�mmelse i lag eller f�rordning att en viss uppgift skall l�mnas till en annan myn-
dighet s� bryter detta sekretessen. Det g�ller dock bara i f�rh�llande till annan myndighet.

I 14 kap 3 ¤ SekrL har gjorts ett mycket vittg�ende undantag fr�n sekretess myndigheter
emellan. D�r s�gs att myndigheter f�r l�mna sekretessbelagd uppgift till annan myndighet om
det �r uppenbart att intresset av att uppgiften l�mnas har f�retr�de framf�r det intresse som
sekretessen skall skydda. Observera dock att denna s.k. generalklausul inte �r till�mplig f�r
utl�mnande av uppgifter fr�n h�lso- och sjukv�rden samt socialtj�nsten. D�remot �r det na-
turligtvis inget som hindrar att man inom dessa myndigheter tar emot uppgifter fr�n andra
myndigheter som har att till�mpa best�mmelsen.

I det f�ljande skall dock n�gra f�r v�rdomr�det viktiga regler om uppgiftsskyldighet behand-
las.

6.1 Lagen om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de

Enligt 2 kap 11 ¤ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de
f�reskrivs uppgiftsskyldighet f�r bl.a. uppgift om huruvida n�gon vistas p� sjukv�rdsinr�tt-
ning om uppgiften f�r s�rskilt fall beg�rs av domstol, polis, �klagare, kronofogde eller skat-
temyndighet. Enligt f�rarbetsuttalanden s� f�ruts�tts Óinte att den efterfr�gade �r k�nd till
namnet. Det skall emellertid vara en viss person som efterfr�gasÉ Det �r dock inte meningen
att polisen med st�d av regeln skall ha generell tillg�ng till sjukhusens patientregister. Upp-
giftsskyldigheten avser den omst�ndigheten huruvida en enskild vistas p� sjukhus. �ven per-
soner som s�ker sig till ett sjukhus f�r �ppen v�rd f�r anses vistas p� ett sjukhus s� l�nge de
finns d�r. Uppgiftsskyldigheten omfattar allts� bl a personer som har begett sig till sjukhus f�r
tillf�llig v�rd efter exempelvis ett knivslagsm�l eller en trafikolycka.Ó77

Tolkningen av 7 a ¤ i den numera upph�vda tillsynslagen som motsvaras av 2 kap 11 ¤ lagen
om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de har varit f�rem�l f�r JO:s bed�mning.
JO fastsl�r att uppgiftsskyldigheten endast omfattar huruvida en person befinner sig p� inr�tt-
ningen eller ej. Sekretesskyddet f�r patientens h�lsotillst�nd upph�vs s�ledes inte av denna
best�mmelse. Principen �r dock inte undantagsl�s. F�r att t.ex. kunna genomf�ra en hand-
r�ckningsbeg�ran s� kan polisen beh�va erh�lla uppgifter om en persons h�lsotillst�nd.
ÓF�religger enligt inr�ttningens bed�mning medicinska hinder mot en transport, m�ste polisen
sj�lvfallet f� ta del av dessa uppgifter f�r att kunna ta st�llning till hur den skall l�sa sitt upp-
drag. H�rvid kan 1 kap 5 ¤ SekrL vara till�mplig, dvs. f�r att sjukv�rden i ett fall som det f�-
revarande skall kunna uppfylla sin skyldighet att v�rda patienten kan det vara n�dv�ndigt att
den l�mnar polisen s�dan information att polisen kan uppskjuta sina tj�nste�ligganden.Ó78

                                                            
77 Prop 1981/82:186 s 65.
78 JO 1988/89 s 234.
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Andra uppgiftsskyldigheter som f�ljer av den ovan behandlade best�mmelsen �r utl�mnande
av uppgifter som beh�vs f�r r�ttsmedicinsk unders�kning och uppgifter som Socialstyrelsen
beh�ver f�r sin verksamhet. �ven uppgifter som beh�vs f�r att avg�ra om en studerande skall
avskiljas fr�n en h�gskoleutbildning liksom uppgifter som V�gverket beh�ver f�r att pr�va
n�gons l�mplighet att inneha k�rkort faller under lagregeln.

I 2 kap 7 ¤ lagen om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de f�reskrivs att den
som tillh�r h�lso- och sjukv�rdspersonalen skall rapportera till v�rdgivaren om en patient i
samband med v�rd, behandling eller unders�kning drabbats eller utsatts f�r risk att drabbas av
allvarlig sjukdom eller skada. Enligt 6 kap 4 ¤ samma lag �vilar det h�refter v�rdgivaren att
g�ra motsvarande anm�lan till Socialstyrelsen.

6.2 Socialtj�nstlagen (SoL)

Av 71 ¤ socialtj�nstlagen (1980:620) framg�r en skyldighet f�r myndigheter inom h�lso- och
sjukv�rden och socialtj�nsten att genast anm�la till socialn�mnden om de i sin verksamhet f�r
k�nnedom om n�got som kan inneb�ra att socialn�mnden beh�ver ingripa till en under�rigs
skydd. Detsamma g�ller dem som �r anst�llda hos s�dana myndigheter. Vidare g�ller anm�l-
ningsskyldighet f�r dem som bedriver enskild yrkesverksamhet inom v�rd eller socialtj�nst.
F�r familjer�dgivare g�ller endast anm�lningsplikt om de f�r veta att en under�rig utnyttjas
sexuellt eller misshandlas i hemmet.

Lagregeln inneb�r en mycket l�ngtg�ende anm�lningsskyldighet. Best�mmelsen medf�r skyl-
dighet att anm�la s�dant som kan inneb�ra att socialn�mnden beh�ver ingripa till en under-
�rigs skydd. �ven uppgifter som �r sv�rbed�mda eller obestyrkta skall anm�las.79 ÓMed detta
avses alla de fall d� det kan antas att brister i omsorgen om en under�rig eller n�got annat
f�rh�llande i hemmet medf�r fara f�r den under�riges h�lsa eller utveckling och det kan fin-
nas anledning f�r socialn�mnden att bevaka den unges intressen.Ó80 Att uppgiftsskyldighet
f�religger �ven om n�gon anm�lan inte skett framg�r av 71 ¤ 4 st SoL. Best�mmelserna i 71 ¤
�r dock endast till�mpliga n�r det �r fr�ga om missf�rh�llanden i en under�rigs hem. En soci-
alsekreterare kan d�rf�r inte beg�ra uppgifter fr�n en annan socialf�rvaltning eller fr�n en
myndighet inom h�lso- och sjukv�rden f�r att fullg�ra en ordin�r v�rdnadsutredning.81

Det kan i sammanhanget erinras om att en l�kare som inte fullg�r sina �ligganden kan bli f�rem�l f�r disciplin-
p�f�ljd enligt 5 kap lagen om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de. Disciplinp�f�ljd kan dock
endast komma ifr�ga f�r �tg�rder inom h�lso- och sjukv�rden som har eller hade kunnat riskera patients�kerhe-
ten.82 Regeringsr�tten har ocks� funnit att s�dant som ligger utanf�r h�lso- och sjukv�rdens speciella kompetens-
omr�de, t.ex. anm�lningsskyldighet enligt 71 ¤ SoL inte kan bli f�rem�l f�r disciplinp�f�ljd.83 Det �r heller inte
straffbelagt att underl�ta att fullg�ra s�dan anm�lningsskyldighet.

6.3 Lagen om v�rd av missbrukare i vissa fall (LVM)

Enligt 6 ¤ lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall skall myndigheter som i sin
verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare anm�la till socialn�mnden om de
                                                            
79 SoU 1979/80:44 s 113.
80 Prop 1979/80:1 Del A s 537.
81 R� 1986 not 622.
82 Prop 1997/98:109 s 161.
83 R� 1997 ref 17.
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f�r k�nnedom om att n�gon kan antas vara i behov av v�rd enligt lagen. F�r myndigheter
inom h�lso- och sjukv�rden g�ller en mer inskr�nkt anm�lningsskyldighet. F�ruts�ttningen
d�r �r att missbrukaren inte kan beredas tillfredsst�llande v�rd och behandling inom h�lso-
och sjukv�rden. Myndighet som avses i 6 ¤ LVM �r vidare skyldig att l�mna socialn�mnden
alla uppgifter som kan vara av betydelse f�r en utredning. Intresset av att domstolen f�r ett
riktigt och fullst�ndigt beslutsunderlag m�ste i detta fall v�ga �ver intresset av sekretess.

Det �r bara myndigheter som i sin verksamhet kommer i kontakt med missbrukare som om-
fattas av best�mmelsen. Myndigheter som inte har denna inriktning omfattas inte �ven om de
av en tillf�llighet skulle komma i kontakt med n�gon som kunde t�nkas beh�va v�rd enligt
lagen.84 Det �r bara myndigheten som s�dan som har anm�lningsplikt och inte de enskilda
befattningshavarna d�r. Inom h�lso- och sjukv�rden torde med myndighet i detta samman-
hang f�rst�s verksamhetschefen. Det hindrar dock inte att man internt beslutar att s�dana fr�-
gor skall avg�ras av en viss befattningshavare.85

I vissa fall skall LVM-v�rden inledas p� sjukhus (24 ¤ LVM). Om missbrukaren d� �nskar
l�mna sjukhuset �r verksamhetschefen vid sjukhuset skyldig att genast underr�tta social-
n�mnden eller LVM-hemmets f�rest�ndare om detta. Den som tagit emot underr�ttelsen b�r
d�refter omedelbart ordna transport av missbrukaren till LVM-hemmet. Medan man v�ntar p�
transport f�r patienten hindras fr�n att l�mna sjukhuset. Observera att det inte �r fr�ga om att
h�lla kvar patienten i behandlingssyfte utan endast en �tg�rd f�r att se till att patienten inte
avviker fr�n LVM-v�rd. Har patienten redan lyckats l�mna sjukhuset b�r �ven detta meddelas
socialn�mnden eller LVM-hemmet.

6.4 Lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd (LPT)

Av 4 ¤ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd framg�r att beslut om intagning p� en
sjukv�rdsinr�ttning inte f�r fattas utan att ett v�rdintyg har utf�rdats. I 5 ¤ samma lag s�gs att
den l�kare som utf�rdat v�rdintyget skall se till att det snarast kommer till den sjukv�rdsin-
r�ttning d�r fr�gan om intagning skall pr�vas. Denna sekretessbrytande regel har sj�lvfallet
tillkommit f�r att m�jligg�ra den tv�l�karpr�vning som skall f�reg� en intagning (se 6 ¤ LPT)
�ven om l�karna skulle tillh�ra olika myndigheter (eller olika verksamhetsgrenar inom en
myndighet).

I 43 ¤ LPT s�gs det att fr�n en verksamhet d�r sekretess g�ller enligt 7 kap 1 ¤ eller 4 ¤ 1 och
3 st SekrL skall l�mnas ut s�dana uppgifter om en patient som beh�vs f�r att verksamhetsche-
fens �ligganden enligt lagen skall kunna fullg�ras. I allm�nhet m�ste den utl�mnande myn-
digheten utg� fr�n att beg�rda uppgifter beh�vs.86 Det kan t.ex. vara fr�ga om bed�mning av
om en patients v�rdbehov kan tillgodoses p� annat s�tt �n genom intagning p� en sjukv�rdsin-
r�ttning. Verksamhetschefen kan ocks� beh�va uppgifter f�r att i en ans�kan till l�nsr�tten (se
7 ¤ LPT) redog�ra f�r vilka �verv�ganden som gjorts r�rande v�rd i annan form. Samma un-
dantag fr�n sekretess skall g�lla uppgifter om en patient som beh�vs f�r en sakkunnigs upp-
drag eller ett yttrande till Socialstyrelsen.

I den m�n verksamhetschefen, den sakkunnige eller Socialstyrelsen har behov av att f� upp-
gifter fr�n andra omr�den �n h�lso- och sjukv�rden eller socialtj�nsten har det f�rutsatts att
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uppgifter d�rifr�n l�mnas med till�mpning av generalklausulen i 14 kap 3 ¤ SekrL. Dock med
undantag av den kommunala familjer�dgivningen d�r sekretessbelagda uppgifter inte kan
l�mnas ut med st�d av denna best�mmelse.87

Enligt 24 ¤ lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk tv�ngsv�rd (LRV) g�ller samma undantag
p� detta v�rdomr�de. D�rut�ver skall verksamhetschefen enligt 28 ¤ LRV i vissa fall under-
r�tta m�ls�ganden innan patienten f�r vistas utanf�r sjukhusomr�det eller innan v�rden skall
upph�ra.

Att sekretessen inte g�ller f�r beslut ang�ende frihetsber�vande �tg�rd enligt lagstiftningen
om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller r�ttspsykiatrisk v�rd framg�r av 7 kap 2 ¤ 1 st 1 SekrL. Beslut
som avses enligt denna punkt �r bl.a. beslut om intagning f�r tv�ngsv�rd, om utskrivning, om
tillst�nd att vistas utanf�r v�rdinr�ttningens omr�de och om �terkallande av s�dant beslut.
Undantaget fr�n sekretess g�ller �ven de sk�l som intagits i beslutet men d�remot inte f�r
uppgifter i de bakomliggande handlingarna.88 Inneh�llet i ett v�rdintyg har s�ledes inte ansetts
vara offentligt.89

6.5 Smittskyddslagen (SmL)

Smittskyddslagen (1988:1472) inneh�ller ett flertal best�mmelser om skyldighet att g�ra an-
m�lan eller l�mna uppgifter betr�ffande personer som �r smittade av en s.k. samh�llsfarlig
sjukdom. Vilka dessa sjukdomar �r framg�r av en bilaga till lagen. Till de samh�llsfarliga
sjukdomarna h�r bl.a. infektion av HIV, samtliga former av hepatit, olika k�nssjukdomar
samt andra allvarliga infektioner som difteri och kolera.

En l�kare som i sin verksamhet konstaterar att n�gon smittats av en s�dan sjukdom skall an-
m�la detta till smittskyddsl�karen och Smittskyddsinstitutet (20 ¤ SmL). Anm�lan skall �ven
g�ras betr�ffande annan sjukdom som �r eller misst�nks vara smittsam om sjukdomen har f�tt
en anm�rkningsv�rd utbredning eller upptr�der i elakartad form (22 ¤ SmL). Genom anm�l-
ningarna kan smittskyddsl�karen f� en total och aktuell bild av smittskyddssituationen inom
sitt ansvarsomr�de. Om en l�kare har anledning att anta att en smittf�rande patient inte f�ljer
meddelade f�rh�llningsregler skall smittskyddsl�karen ocks� underr�ttas. Detsamma g�ller
om n�gon som kan antas ha blivit smittad underl�ter att komma till l�karunders�kning
(25 ¤ SmL). Om patienten, utan att den behandlande l�karen �r inf�rst�dd med det, avbryter
behandlingen f�r sin samh�llsfarliga sjukdom skall den behandlande l�karen underr�tta smitt-
skyddsl�karen �ven om detta.90 Den behandlande l�karen har inte befogenhet att vidta n�gra
s�rskilda �tg�rder n�r hans patient bryter mot en f�rh�llningsregel. De tv�ngs�tg�rder som i
en s�dan situation kan bli n�dv�ndiga kan d�remot smittskyddsl�karen besluta om.91

L�kare och andra som �r verksamma inom h�lso- och sjukv�rden �r vidare skyldiga att p�
beg�ran av smittskyddsl�karen l�mna ut de uppgifter som denne i ett enskilt fall beg�r f�r att
kunna fullg�ra sina uppgifter (8 ¤ SmL). Av best�mmelsen f�ljer att smittskyddsl�karen ocks�
har r�tt att ta del av uppgifter i handlingar under samma f�ruts�ttningar.92 Lagregeln kan d�r-
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emot inte �beropas som st�d f�r en generell �verf�ring av uppgifter fr�n de behandlande l�-
karna till smittskyddsl�karen.93

Om den som �r smittad av HIV tas in f�r tv�ngsv�rd p� en annan v�rdinr�ttning s� skall den
som d�r ansvarar f�r h�lso- och sjukv�rden underr�ttas av den behandlande l�karen om smit-
tan och om de f�rh�llningsregler som g�ller f�r den intagne (32 ¤ SmL).

Av 7 kap 2 ¤ 1 st 2 SekrL f�ljer att ett beslut enligt smittskyddslagen �r offentligt om beslutet
ang�r frihetsber�vande �tg�rd. Ett �rende enligt lagen kan g�lla bl.a. f�rel�ggande av olika
slag, t.ex. att viss egendom skall f�rst�ras, beslut att n�gon skall tv�ngsunders�kas, att n�gon
skall omh�ndertas tillf�lligt eller att n�gon skall tv�ngsisoleras. Det �r dock bara s�dana beslut
som inneb�r att n�gon ber�vas friheten som �r offentliga. Fr�n detta g�rs undantag vad g�ller
beslut i �renden om vissa sjukdomar, n�mligen gonorre«, infektion av HIV, klamydiainfek-
tion, syfilis och ulcus molle. F�r beslut i s�dana �renden g�ller allts� sekretess enligt 7 kap 1 ¤
SekrL.94

Avslutningsvis kan n�mnas att m�jligheterna f�r den som arbetar i v�rden att ta reda p� om en
enskild har en samh�llsfarlig sjukdom �r mycket begr�nsad om den enskilde inte l�mnar sitt
samtycke. Vissa m�jligheter att kr�va provtagning finns dock f�r den som utsatts f�r brott
varigenom smitta av HIV kan befaras ha �verf�rts enligt lagen (1988:1473) om unders�kning
betr�ffande HIV-smitta i brottm�l.

6.6 Sekretess hos domstolar

Ibland h�nder det att domstol i ett brottm�l beg�r att ett l�karintyg enligt 7 ¤ lagen
(1991:2041) om s�rskild personutredning i brottm�l m.m. skall inh�mtas eller att r�ttspsykiat-
riskt utl�tande skall beg�ras in enligt 7 ¤ lagen (1991:1137) om r�ttspsykiatrisk unders�kning.
Att en s�dan beg�ran �r sekretessbrytande framg�r av 8 ¤ lagen om s�rskild personutredning
och 14 ¤ lagen om r�ttspsykiatrisk unders�kning. Detta inneb�r att sekretessen viker d� det
g�ller s�v�l h�lso- och sjukv�rden som socialtj�nsten. Dock g�rs undantag f�r den kommu-
nala familjer�dgivningen d�r sekretessen �r s�rskilt stark. Det b�r observeras att sekretessen
viker endast vad avser uppgifter om den misst�nkte. Vill man ha uppgifter om anh�riga eller
brottsoffer f�r man finna sig i att den aktuella myndigheten g�r en skadepr�vning eller in-
h�mtar samtycke fr�n vederb�rande.

Ibland innefattar en dom en behandlingsplan (i kombination med skyddstillsyn) som den
d�mde har �tagit sig att f�lja. Om den d�mde d� allvarligt �sidos�tter sina �taganden s� kan
den som svarar f�r behandlingen vara skyldig att anm�la detta till friv�rdsmyndigheten och
�klagare (28 kap 6 a ¤ 3 st BrB). Den som svarar f�r behandlingen skall allts� i s�dant fall
bryta sin annars f�religgande sekretess.

N�r det g�ller vittnesplikten inf�r domstol s� till�mpas r�tteg�ngsbalkens regler. Enligt 36 kap
5 ¤ RB g�ller dock vissa inskr�nkningar i vittnesplikten f�r bl.a. l�kare, tandl�kare, sjuksk�-
terskor, barnmorskor, psykologer och familjer�dgivare vad g�ller uppgifter som de f�tt k�n-
nedom om genom sin yrkesut�vning (det s.k. fr�gef�rbudet). F�r att s�dana uppgifter skall
omfattas av vittnesplikten kr�vs antingen samtycke av den enskilde eller att det finns medgi-
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vande i s�rskild lag. �r det fr�ga om ett brott f�r vilket inte �r stadgat lindrigare straff �n
f�ngelse i tv� �r g�ller dock alltid vittnesplikt . Till dessa brott h�r bl.a. mord, dr�p, m�nnisko-
rov, v�ldt�kt, mordbrand och grovt narkotikabrott. F�r s�dana brott som misshandel, v�llande
till annans d�d, flertalet sexualbrott och st�ld g�ller s�ledes inte vittnesplikt. Fr�gef�rbudet
omfattar heller inte brott enligt 3, 4 eller 6 kap BrB mot n�gon som inte fyllt 18 �r (jfr 14 kap
2 ¤ 5 st SekrL). D�rmed avses i princip alla brott mot person som v�ldsbrott, sexualbrott och
frihetsber�vande av olika slag. Vidare g�ller vittnesplikt f�r dem som �r anm�lningsskyldiga
enligt 71 ¤ socialtj�nstlagen vad g�ller bl.a. m�l enligt lagen (1990:52) med s�rskilda be-
st�mmelser om v�rd av unga. Motsvarande begr�nsningar som f�r vittnesplikt g�ller enligt
38 kap 2 ¤ RB i fr�ga om skyldighet att f�rete skriftlig handling.

6.7 Lagen om allm�n f�rs�kring

Myndigheter som svarar f�r den allm�nna f�rs�kringen har getts en vidstr�ckt r�tt att inh�mta
uppgifter fr�n andra myndigheter. Enligt 20 kap 9 ¤ lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring
�ligger det bl.a. statliga och kommunala myndigheter att p� beg�ran l�mna f�rs�kringsdom-
stol, riksf�rs�kringsverket och allm�n f�rs�kringskassa uppgift om namngiven person r�rande
f�rh�llanden som �r av betydelse f�r till�mpning av lagen. Det b�r noteras att det endast �r p�
beg�ran av f�rs�kringsmyndigheten (eller den enskilde sj�lv) som utl�mnande av uppgifter
f�r ske. Att uppgifter till f�rs�kringskassan har utl�mnats p� initiativ av en socialn�mnd har
s�ledes kritiserats av JO.95 Det skall dessutom vara fr�ga om uppgifter som �r av betydelse f�r
bed�mningen av ett �rende. I ett avg�rande av JO riktades kritik mot en l�kare f�r att denne
p� beg�ran av f�rs�kringskassan �vers�nt journalhandlingar som omfattade �ven uppgift som
helt saknade betydelse f�r handl�ggningen av ett p�g�ende arbetsskade�rende.96

Det b�r p�pekas att allm�n f�rs�kringskassa har m�jlighet att hemligh�lla uppgifter f�r en
patient om hans h�lsotillst�nd och om anm�lan av enskild person p� samma villkor som inom
h�lso- och sjukv�rden (7 kap 7 ¤ 2 och 3 st SekrL). Det kan d�rf�r vara l�mpligt att den l�kare
som l�mnar ut uppgifterna till f�rs�kringskassan framh�ller det �ndam�lsenliga med att hem-
ligh�lla uppgifterna f�r patienten. Avg�randet om s� skall ske hos f�rs�kringskassan ligger
dock p� kassan.

6.8 Delgivningslagen

Av 14 kap 2 ¤ 3 st SekrL framg�r att h�lso- och sjukv�rdssekretessen inte hindrar att uppgift
om enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats l�mnas till myndighet om uppgiften be-
h�vs d�r f�r delgivning enligt delgivningslagen (1970:428). En f�ruts�ttning f�r uppgiftsl�m-
nande �r att den beg�rda uppgiften beh�vs hos den beg�rande myndigheten f�r delgivning i
ett aktuellt �rende. Den f�r allts� inte beg�ras av det sk�let att den kan vara bra att ha f�r
framtida bruk.97 Det �r den myndighet som beg�r att f� uppgiften som skall pr�va om f�rut-
s�ttningarna f�r uppgiftsl�mnande �r uppfyllda.
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6.9 K�rkortslagen m.m.

Enligt 10 kap 2 ¤ k�rkortslagen (1998:488) s� �r l�kare skyldiga att anm�la till l�nsstyrelsen
om en k�rkortsinnehavare av medicinska sk�l �r uppenbart ol�mplig att ha k�rkort. ÓL�karen
beh�ver dock inte g�ra anm�lan om det finns anledning att anta att k�rkortshavaren kommer
att f�lja l�karens anvisning att avst� fr�n att k�ra k�rkortspliktigt fordon.Ó98 En liknande an-
m�lningsskyldighet f�r l�kare och psykologer finns i 141 ¤ luftfartsf�rordningen (1986:171).
F�r den psykiatriska v�rden finns vidare i 6 kap 6 ¤ vapenlagen (1996:67) en anm�lnings-
skyldighet f�r l�kare ang�ende v�rdtagares ol�mplighet att inneha skjutvapen.

Att underl�tenhet att fullg�ra anm�lningsskyldighet enligt 71 ¤ SoL inte kan bli f�rem�l f�r disciplinp�f�ljd har
konstaterats ovan (se avsnitt 6.2). Detsamma m�ste antas g�lla f�r anm�lningsskyldighet till l�nsstyrelsen enligt
k�rkortslagen.

6.10 Begravningslagen och obduktionslagen

Av 4 kap 2 och 3 ¤¤ begravningslagen (1990:1144) framg�r att l�kare skall utf�rda d�dsbevis
och intyg om d�dsorsaken samt utan dr�jsm�l s�nda dessa till skattemyndigheten. Enligt
13 c ¤ begravningsf�rordningen (1994:1296) �r varje l�kare skyldig att l�mna annan l�kare de
uppgifter om en avliden person som denne beh�ver f�r att kunna utf�rda d�dsbevis eller intyg
om d�dsorsaken. Av 4 kap 4 ¤ begravningslagen framg�r vidare f�ljande. Om det kan antas
att d�den har orsakats av n�gon annan person eller om det annars finns sk�l f�r r�ttsmedicinsk
obduktion eller annan r�ttsmedicinsk unders�kning av den d�da kroppen g�ller att d�dsbevi-
set med uppgift om detta utan dr�jsm�l skall l�mnas till polismyndigheten i den ort d�r d�ds-
fallet intr�ffade. Polismyndigheten skall i sin tur underr�tta skattemyndigheten.

Enligt 4 ¤ obduktionslagen (1975:191) skall i regel n�ra anh�riga till den avlidne underr�ttas
om obduktionen innan denna �ger rum.

6.11 Transplantationslagen

Slutligen skall bland f�rfattningar som �l�gger uppgiftsskyldighet n�mnas transplantationsla-
gen (1975:190). Enligt 4 och 5 ¤¤ skall v�rdnadshavare, god man eller f�rvaltare beredas till-
f�lle att yttra sig respektive f� upplysning om f�rest�ende ingrepp p� den som inte fyllt 18 �r
och den som p� grund av psykisk sjukdom, h�mmad f�rst�ndsutveckling eller psykisk abnor-
mitet av annat slag saknar f�rm�ga att l�mna samtycke. �r givaren avliden skall enligt 7 ¤
samma lag i vissa fall n�ra anh�rig tillfr�gas om ingreppet medges.
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7 Anm�lan om brott m.m.

I 14 kap 2 ¤ SekrL �terfinns en rad undantag fr�n sekretess ifall uppgifter beh�vs f�r vissa
n�rmare angivna r�ttsliga f�rfaranden. F�r det f�rsta s� g�ller undantag fr�n sekretess vid f�r-
unders�kning, r�tteg�ng, �rende om disciplinp�f�ljd etc. mot personal vid myndigheten
(14 kap 2 ¤ 1 st 1 SekrL). En tj�nsteman med tystnadsplikt �r till f�ljd av denna best�mmelse
of�rhindrad av sekretess att f�rsvara sig r�ttsligt mot misstanke eller anklagelse om brott eller
tj�nstef�rseelse. P� motsvarande s�tt f�r en myndighet l�mna uppgifter till annan myndighet
som handl�gger ett m�l mot n�gon tj�nsteman f�r brott i tj�nsten.99 Enligt 14 kap 6 ¤ SekrL s�
f�r den misst�nkte eller �talade l�mna uppgifter �ven till enskilda f�r att hans r�tt skall kunna
tas till vara.

Vidare g�ller undantaget vid ompr�vning av beslut eller �tg�rder av myndigheten (14 kap 2 ¤
1 st 2 SekrL) och vid tillsyn eller revision av myndigheten (14 kap 2 ¤ 1 st 3 SekrL). Sekre-
tessbelagda uppgifter f�r allts� l�mnas i samband med ett �verklagande eller till en tillsyns-
myndighet. De tre punkterna �r subsidi�ra i f�rh�llande till de tv� fall av utl�mnande som
avses i 14 kap 1 ¤ SekrL, dvs. utl�mnande till riksdagen eller regeringen eller enligt f�reskrift
i en lag eller f�rordning om uppgiftsskyldighet.100

Enligt 14 kap 2 ¤ 2 st SekrL kan en sakkunnig l�mna hemliga uppgifter till polisen vid f�run-
ders�kning i brottm�l. ÓOm exempelvis en person har blivit misshandlad och polisen (efter
medgivande fr�n den misshandlade) under f�runders�kningen anlitar en l�kare som sakkunnig
f�r att avge ett utl�tande om skadorna kan l�karen allts� vidarebefordra sina iakttagelser till
polisen och �klagarenÓ.101 D�remot f�r den sakkunnige inte yttra sig om omst�ndigheter fr�n
tiden innan han anlitats som sakkunnig.

SekrL 14 kap 2 ¤ 4 och 5 st SekrL handlar om m�jligheten att l�mna uppgift om misstanke
om brott till polis- och �klagarmyndigheten m.fl. Huvudregeln �r enligt fj�rde stycket att s�-
dana uppgifter kan l�mnas om p�f�ljden kan antas bli str�ngare �n enbart b�ter. Denna regel
g�ller dock inte v�rdomr�det. Inom h�lso- och sjukv�rden g�ller enligt femte stycket att sek-
retessbelagda uppgifter som ang�r misstanke om brott inte f�r l�mnas ut om inte brottet �r s�
allvarligt att f�r brottet f�reskrivs minst tv� �rs f�ngelse. Det �r s�ledes fr�ga om mycket grov
brottslighet (jfr avsnitt 6.6). Det finns dock ett undantag ocks� fr�n denna best�mmelse till
skydd f�r barn och unga som uts�tts f�r brott. G�ller det brott mot n�gon som inte fyllt 18 �r
kan alla brott enligt 3, 4, eller 6 kap BrB anm�las, dvs. n�stan alla brott mot person. Observe-
ra att det enligt den h�r aktuella best�mmelsen inte �r fr�gan om en skyldighet utan en m�jlig-
het att anm�la brott. Om d�remot en annan myndighet i ett s�dant fall beg�r att f� ut uppgifter
s� f�ljer det av 15 kap 5 ¤ SekrL, om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter, att man �r skyl-
dig att l�mna ut beg�rda uppgifter. En s�dan skyldighet kan �ven f�religga n�r det g�ller brott
mot barn och ungdom enligt 71 ¤ socialtj�nstlagen (se avsnitt 6.2).

Enligt 23 kap 6 ¤ BrB f�religger dessutom skyldighet att anm�la vissa allvarliga brott som �r
Ó� f�rdeÓ. Det �r n�mligen straffbart att inte avsl�ja s�dana brott. Om man t.ex. f�r reda p� att
n�gon planerar ett bankr�n eller att n�gon avser att grovt misshandla annan person s� bryter
detta sekretessen. Underl�tenhet att anm�la brott Ó� f�rdeÓ j�mst�lls i ansvarsdelen med att

                                                            
99 Regner m.fl. s 14:13.
100 A.a. s 14:12.
101 Prop 1981/82:186 s 24.
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man i mindre m�n medverkat till s�dant brott. Str�ngare straff �n tv� �rs f�ngelse f�r dock inte
utd�mas.

Som framg�r av 1 kap 5 ¤ SekrL f�r sekretessbest�mmelserna inte hindra myndigheten att
l�mna ut uppgifter om det �r n�dv�ndigt f�r att den skall kunna fullg�ra sin verksamhet (se
avsnitt 5.1). I f�rarbetena har sagts att det m�nga g�nger kan ligga inom myndigheternas
verksamhet att se till att misstanke om brott blir utredd.102 Det kan vara fr�ga om skadeg�relse
p� en v�rdinr�ttning, inbrott i medicinf�rr�d eller hot och v�ld mot personal inom h�lso- och
sjukv�rden. Anm�lan till polisen kan d� g�ras s�v�l av den anst�llde som den n�mnd eller
styrelse som ansvarar f�r verksamheten.

                                                            
102 Prop 1979/80:2 Del A s 123. Se �ven JO 1993/94 s 464.
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Sammanfattning

Av 14 kap 4 ¤ 1 st sekretesslagen framg�r att sekretess till skydd f�r en enskild patient inom
den allm�nna h�lso- och sjukv�rden inte g�ller i f�rh�llande till den enskilde sj�lv och kan
helt eller delvis efterges av honom. Fr�n huvudregeln om den enskildes r�tt att sj�lv disponera
�ver sin sekretess g�rs dock det undantaget att annat kan f�lja av best�mmelser i sekretessla-
gen eller annan lag som sekretesslagen h�nvisar till.

Best�mmelserna i sekretesslagen medger som regel att sekretesskyddade uppgifter f�r l�mnas
ut om det inte leder till skada eller men. Om det, som inom h�lso- och sjukv�rden, r�der en
str�ng sekretess s� m�ste en skadepr�vning g�ras utifr�n den enskildes synvinkel. Om man vid
en s�dan pr�vning kommer fram till att ett utl�mnande av uppgifter inte leder fram till skada
eller men s� kan uppgifterna l�mnas ut (se avsnitt 3.1). Det kan ibland vara sv�rt att s�tta sig
in i vad patienten upplever som skada eller men. F�religger tveksamhet �r det s�krast att fr�ga
patienten om hans samtycke. Vill man fr�n sjukhusets sida skapa garantier f�r att inte l�mna
ut uppgifter i s�dana fall b�r man fr�ga patienten hur han vill ha det. En anteckning h�rom
kan sedan g�ras i patientjournalen.

Uppgifter kan �ven l�mnas ut, s�v�l till enskilda som till andra myndigheter, om det �r n�d-
v�ndigt f�r att v�rdmyndigheten skall kunna fullg�ra sin egen verksamhet. Best�mmelsen ger
d�remot inte st�d f�r att hj�lpa andra myndigheter i deras verksamhet (se avsnitt 5.1). De
flesta sekretessbrytande best�mmelser i sekretesslagen handlar om m�jligheter att l�mna ut
uppgifter till andra myndigheter. Ytterligare en m�jlighet att l�mna ut sekretesskyddade upp-
gifter till enskild finns emellertid enligt 14 kap 9 ¤ SekrL. D�r s�gs att uppgift kan l�mnas ut
till enskild om risken f�r skada, men eller annan ol�genhet kan undanr�jas genom f�rbeh�ll
som inskr�nker den enskildes r�tt att l�mna uppgiften vidare. Dessutom finns best�mmelser i
sekretesslagen om r�tt att l�mna uppgifter �ven till enskilda i samband med vissa r�ttsliga
f�rfaranden (se avsnitt 7).

Uppgiftsskyldighet kan �ven f�lja av lag eller f�rordning. N�gra f�r v�rdomr�det centrala
sekretessbrytande regler �terfinns i bl.a. socialtj�nstlagen, lagen om yrkesverksamhet p� h�l-
so- och sjukv�rdens omr�de och lagen om allm�n f�rs�kring (se avsnitt 6). �ven sekretessla-
gen inneh�ller best�mmelser ang�ende r�tt och skyldighet att bryta sekretess genom att till
annan myndighet l�mna ut sekretesskyddade uppgifter. Sekretessen utg�r heller inte hinder
mot att i vissa fall anm�la brott till �klagare och polis (se avsnitt 7). Det kan ocks� t�nkas att
sekretessen m�ste brytas i n�dsituationer. F�r att avv�rja fara f�r liv eller h�lsa, r�dda v�rde-
full egendom eller av annan s�dan orsak s� kan man bli tvungen att l�mna ut sekretesskydda-
de uppgifter fr�n h�lso- och sjukv�rden (se avsnitt 2).

N�r det g�ller missbrukare, gravida kvinnor och under�riga finns vissa m�jligheter till samar-
bete mellan h�lso- och sjukv�rden och socialtj�nsten (se avsnitt 5.2). Man kan i och f�r sig
ifr�gas�tta om detta kan anses f�renligt med de intentioner som ligger bakom lagstiftningen
p� v�rdomr�det. En enskild skall ju med f�rtroende kunna v�nda sig till en v�rdmyndighet f�r
att f� hj�lp i f�rvissning om att de uppgifter som han eller hon l�mnar inte sprids vidare. I
vissa undantagsfall f�r man emellertid r�kna med att den enskilde inte vill eller f�rm�r med-
verka. Ett uppgiftsl�mnande i nu n�mnda fall framst�r m�nga g�nger som oundg�ngligen
n�dv�ndigt med h�nsyn till den enskildes behov av st�d. Det �r knappast f�renligt med prin-
ciperna bakom v�rdlagstiftningen att personer som �r s�rskilt utsatta i samh�llet skall riskera
att bli utan v�rd och behandling p� grund av sekretessen. De b�r �tminstone f� m�jligheten till
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st�d eller v�rd genom att uppgifter l�mnas ut. D�rmed inte sagt att n�gon �tg�rd skall kunna
p�tvingas dem utan s�rskilt st�d i tv�ngslagstiftningen.

Det b�r �ven noteras att sekretesslagen inte �r till�mplig vad g�ller uppgiftsl�mnande mellan
verksamhetsgrenar inom en myndighet som �gnar sig �t samma verksamhet, t.ex. sjukv�rd.
N�gra best�mmelser som �r till�mpliga vad g�ller sekretess mellan exempelvis kliniker inom
ett sjukhus �terfinns s�ledes inte i sekretesslagen. Man �r i s�dana fall h�nvisad till andra f�r-
fattningar (t.ex. patientjournallagen) och h�lso- och sjukv�rdens egna etiska regler (se avsnitt
4.2).

Att denna Óinterna sekretessÓ fortfarande �r oreglerad i sekretesslagen torde i f�rsta hand bero
p� att uppgifter om patienter hos sjukv�rdsmyndigheterna behandlas med stor h�nsyn till den
personliga integriteten. Personalen �r �ver lag medveten om vikten att inte r�ja uppgifter om
patienternas personliga f�rh�llanden annat �n n�r detta �r sakligt motiverat av behandlings-
sk�l. Yrkesetiska normer kan dock inte fullg�ra den funktion som en r�ttslig reglering av pati-
enternas st�llning har eftersom patienterna inte har inflytande �ver deras utformning och d�
sanktioner vid �vertr�delse av normerna som regel saknas. Det �r d�rf�r olyckligt att sjuk-
v�rdspersonalens restriktivitet med utl�mnande av uppgifter inte har n�got uttryckligt st�d i
sekretesslagen. Samtidigt f�r man inte gl�mma att den r�ttsliga regleringen av h�lso- och
sjukv�rden i stor utstr�ckning torde vara baserad p� principer som har kommit till uttryck i
just den medicinska etiken. Det �r ju f�rst under de allra sista �rtiondena som f�rh�llandet
mellan patienten och h�lso- och sjukv�rdspersonalen har blivit f�rem�l f�r n�gon mera ing�-
ende reglering. Lagstiftaren utesluter heller inte att fortsatta �verv�ganden p� det h�r aktuella
omr�det kan resultera i en framtida lagstiftning.

En annan nackdel med nuvarande ordning �r att sekretesskyddet �r beroende av organisatoris-
ka f�rh�llanden p� ett s�tt som knappast �r sakligt motiverat. Om det uppkommer fr�ga om att
l�mna en patientuppgift fr�n en klinik eller v�rdcentral till en annan s�dan enhet s� skall sek-
retesslagen till�mpas om den sistn�mnda enheten lyder under en annan lokal n�mnd �n den
utl�mnande enheten. Om d�remot b�da enheterna lyder under samma n�mnd skall d�remot
sekretesslagen inte till�mpas. Behovet av sekretesskydd kan dock vara lika stort i b�da fallen.
En s�dan ordning torde ha sv�rt att vinna f�rst�else hos s�v�l personal som patienter.
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