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Förkortningar 
 

BrB  Brottsbalken 

Dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27  

  april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på  

  behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana  

  uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

HFD  Högsta Förvaltningsdomstolen 

HSF  Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 

HSL  Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

JO  Justitieombudsmannen 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PDL  Patientdatalag (2008:355) 

PSL  Patientsäkerhetslag (2010:659) 

TF  Tryckfrihetsförordningen 
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1. Den avlidna patientens integritetsskydd 
 

1.1 Inledning 
 

”Endast döden är viss.”1 

 

Än så länge i mänsklighetens historia är få saker så självklara som det faktumet att vi alla någon 

dag kommer att dö. Allt som lever måste till slut dö och döden ses oftast som upplevelsens raka 

motsats.2 Precis som mycket annat här i livet har olika människor olika inställningar till döden. 

Vissa vägrar att tänka på sin egen dödlighet och låter helt enkelt döden komma när den komma 

skall, medan andra har väldigt starka åsikter om vad som ske efter deras död och frenetiskt 

planerar därefter, ända ner till detaljplanering av sin egen begravning och begravningsskick.3 

De flesta av oss hamnar nog någonstans mellan dessa två ytterligheter. Att upprätta ett 

testamente är långt ifrån ovanligt och det ter sig normalt att fundera över hur ens ägodelar 

kommer att fördelas när en väl har gått bort. Men hur är det med alla de integritetskänsliga 

personuppgifter som en lämnar efter oss i dagens samhälle? Hur många uppgifter överlever 

faktiskt oss själva? Kan en medan en fortfarande är i livet planera för hur de ska bevaras, tas 

omhand om och spridas efter en har dött? Och erkänner den svenska rättsordningen intresset 

över hur ens integritet ska respekteras även efter döden? 

 

Inom hälso- och sjukvården inhämtas, sparas och används en förhållandevis omfattande mängd 

integritetskänsliga uppgifter. Patientens journal kan vara en stor källa av uppgifter som rör inte 

endast patientens hälsotillstånd, utan även personliga förhållanden, sexualliv, 

arbetsförhållanden etc.4 Integritetsskyddet för patientens uppgifter inom hälso- och sjukvården 

har även utformats därefter.5 Består dock detta integritetsskydd även efter döden, eller upphör 

det att existera i samma stund som patienten alivder? Lämnas patientens integritet till sitt öde 

efter patientens död, eller har patienten en rätt att vila i frid? 

 

 
1 de Maupassant, 1974, s. 153.  
2 Se t.ex. Young, 2013, s. 212.  
3 Begravningsbyrån Fonus har även sedan några år tillbaka en tjänst, Vita Arkivet, där man kan anteckna sina 
önskemål inför sin egen död och begravning, se Fonus, [https://www.fonus.se/vita-arkivet/], hämtad 2019-11-
06. 
4 Se avsnitt 3.1.2 nedan.  
5 Se avsnitt 3.2.1 och 4.1 nedan.  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva, systematisera, tolka och diskutera de rättsliga regler som 

avser att garantera avlidna patienter ett integritetsskydd för sina personuppgifter inom den 

svenska hälso- och sjukvården.  

 

1.3 Metod och material 
 

Vad rättsvetenskap faktiskt är för någonting har varit upphov till en livlig diskussion inom 

självaste vetenskapsgrenen som den försöker definiera.6 Konsensus torde dock föreligga att 

rättsvetenskapen i sin grund är läran om rätten, och därefter omfattar studier av de normer som 

har status som rättsregler och dess rättsordning.7 Vad som faktiskt särställer ett 

rättsvetenskapligt arbete från andra vetenskapliga discipliner är därför dess metod.8 Den 

centrala vetenskapliga metoden, som av många även ses som synonym med den 

rättsdogmatiska metoden, är att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt.9 Då detta 

arbetssätt har varit grunden för uppsatsen har en rättsvetenskaplig metod använts och uppsatsen 

torde även således vara rättsvetenskaplig. 

 

Grunden för den rättsvetenskapliga metoden är att använda rättskälleläran för att tolka och 

fastställa gällande rätt.10 Uppsatsens utredning bygger därför traditionsenligt på studier och 

tolkning av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Rättsvetenskapen är dock inte så statisk som 

den ibland kan beskrivas och uppsatsens syfte har inte endast varit att fastställa gällande rätt. 

Därför har även andra källor utöver den traditionsenliga rättskälleläran studerats, t.ex. beslut 

från Justitieombudsmannen (JO) och Överklagandenämnden för etikprövning. Andra källor 

utöver den traditionella rättskälleläran som har studerats har även studerats för att få en 

övergripande syn av vad integritet faktiskt innebär. Detta eftersom begreppet a) inte har en 

legaldefinition och b) är en sådan grundläggande del av samhället att den allmänna synen även 

påverkar den juridiska synen. Eftersom uppsatsen är fokuserad på hur integritetsbegreppet 

används inom hälso- och sjukvården har även litteratur från den medicinska filosofin studerats. 

 
6 Se Sandgren, 2018, s. 16; Sandgren, 2006; Lavin, 2008, s. 115; Kellgren & Holm, 2007, s. 49. 
7 Sandgren, 2018, s. 16f; Sandgren, 2006, s. 429f; Kellgren & Holm, 2007, s. 49; Lehrberg, 2019, s. 31.  
8 Sandgren, 2018, s. 16 och 43; Kellgren & Holm, 2007, s. 47. 
9 Sandgren, 2018, s. 49; Kellgren & Holm, 2007, s. 49; Lehrberg, 2019, s. 31. Den övergripande 
rättsvetenskapliga metoden har därför även som syfte att öka kunskapen inom det givna kunskapsfältet, se 
Sandgren, 2018, s. 48. 
10 Sandgren, 2018, s. 45; Lehrberg, 2019, s. 31. 
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Uppsatsen undersöker även om den avlidna ens kan ha intressen som kan överleva döden, eller 

om skyddet endast omfattar intressen för dem som fortfarande lever. I brist på diskussion kring 

denna fråga inom den svenska rättsvetenskapen bygger denna del av uppsatsen i stor del på 

utländsk doktrin. Eftersom detta i stor del är en filosofisk diskussion har detta inte ansetts vara 

ett problem, då diskussionen som har använts i uppsatsen ligger på ett principiellt och allmänt 

plan. Vems intressen som skyddas av lagen är en universell diskussion och begränsas inte 

nämnvärt av i vilket rättssystem det diskuteras inom. Diskussionen landar inte heller i något 

absolut svar, utan lyfter endast frågan till ett teoretiskt plan för att ge uppsatsens övergripande 

syfte ett djupare perspektiv. 

 

Huvuddelen av uppsatsen består av vad som kan ses som en rättsdogmatisk utredning av 

gällande rätt för att undersöka om avlidna patienter har ett juridiskt erkänt integritetsskydd inom 

den svenska hälso- och sjukvården och bygger till största del på en analys av rättskälleläran. 

Lagtext, förarbeten och praxis ligger således till grund för denna del av uppsatsen.  

 

När det kommer till avlidnas rätt till sekretess har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) genom 

sina prejudicerande domar i viss utsträckning fastställt ett ramverk för bedömningen om 

regelverket garanterar den avlidna ett integritetsskydd eller inte. Antalet domar från HFD är 

dock begränsad. För att få en större förståelse av hur reglerna om den avlidnes integritetsskydd 

tolkas och tillämpas i praktiken har domar från underrätterna, dvs. kammarrätterna, samlats in, 

analyserats och systematiserats. Underrättsdomarna visar på hur HFD:s prejudikat tolkas och 

tillämpas på en lägre nivå och ger en fingervisning på hur avlidnas eventuella integritetsskydd, 

i enskilda fall, tolkas och tillämpas i praktiken. Studien bygger på de domar från 

kammarrätterna som rör avlidnas sekretesskydd och som publicerats på JP Sjukvårdsnet åren 

2017–2019. Studien bygger på de domar som rör frågan om just den avlidnes egna 

integritetsskydd. De domar som har sorterats bort är de domar där sekretessen har varit aktuell 

gentemot den avlidnes närstående eller där mål avvisas eller visas åter för ny handläggning hos 

ansvarig myndighet. 

 

Utöver domar har även beslut från andra myndigheter studerats, främst från JO och 

Överklagandenämnden för etikprövning. JO utövar tillsyn över av den offentliga verksamheten, 

däribland den offentliga hälso- och sjukvården, 3 § lagen (1986:765) med instruktion för 

Riksdagens ombudsmän. JO-beslut har ingen faktisk prejudicerande verkan på rätten, men 
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myndigheter följer allt som oftast besluten och de har därför ett stort värde ur 

tillämpningssynpunkt. Överklagandenämnden är sistainstansen för etikprövningsfrågor av 

forskning som avser människor, 37 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, och deras beslut ger en bild av vilken forskning som faktiskt får bedrivas med 

lagstöd. Besluten för Överklagandenämnden har hittats på deras egen hemsida där de har 

publicerats sina beslut sedan 2004.11 Sökordet för att hitta besluten har varit ”avliden” och de 

beslut som har sorterats bort är de där forskare har ansökt om att utföra fysiska ingrepp på en 

död kropp. De beslut som har använts är de där forskare har velat granska avlidna patienters 

journaler och personuppgifter. 

 

1.4 Etiska avväganden 
 

För en studie som kommer att behandla individens integritetsskydd för sina personuppgifter är 

det så klart av vikt att även denna uppsats respekterar individens integritet. Stora delar av 

uppsatsen bygger dock på domar och beslut, som innehåller behandlar personuppgifter. Inom 

de flesta forskningsprojekt som behandlar personuppgifter hamnar intressena om öppenhet och 

insyn i konflikt med de enskilda personernas intresse av att skyddas från integritetsintrång och 

en intresseavvägning måste göras.12 För respekt för de enskildas integritet har därför alla domar 

och beslut som behandlas i uppsatsen i största möjliga mån avidentifierats för att även uppfylla 

forskningens krav på öppenhet och insyn.13 Eftersom arbetet dock diskuterar i vilken 

utsträckning avlidna har ett integritetsskydd så har det varit nödvändigt att diskutera vilken typ 

av personuppgifter som erkänns ett skydd eller inte.  

 

 

 

 

 

 
11 Se Överklagandenämnden för etikprövning, [https://www.onep.se/start/soek-bland-oeverklagade-beslut/], 
hämtad 2019-12-09. 
12 Hermerén, 2007, s. 2f. 
13 Uppsatsen kommer uteslutande att behandla avlidnas personuppgifter och frågan om avlidnas intressen ens 
kan skadas av integritetsintrång behandlas nedan i avsnitt 2.3. 
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2. Avlidnas integritetsskydd 
 

2.1 Avliden person 
 

Inom den svenska rättsordningen definieras en avliden person som en individ vars samtliga 

funktioner i hjärnan totalt och oåterkalleligt har fallit bort, 1 § lagen (1987:269) om kriterier för 

bestämmande av människans död. Vid den tidpunkt en individ har förlorat samtliga 

hjärnfunktioner är hen således rättsligt död. Denna tidpunkt ger upphov till en rad rättsliga 

konsekvenser. Vid dödens inträffande ska en läkare fastställa att den avlidna faktiskt är avliden, 

2 § lagen om kriterier för bestämmande av människans död. En läkare ska även utfärda ett 

dödsbevis och dödsorsaksintyg, 4 kap. 2 § begravningslagen (1990:1144). Dödsbeviset ska utan 

dröjsmål lämnas till Skatteverket, 4 kap. 3 § begravningslagen. Skatteverket registrerar 

dödsfallet och kontaktar andra myndigheter, företag, banker och försäkringsbolag för att 

underrätta om att den aktuella personen är avliden.14 Skatteverket avregistrerar även den avlidna 

från folkbokföringen, 19 § folkbokföringslagen (1991:481). Läkaren eller 

sjukvårdsinrättningen där den avlidna vårdades innan dödsfallet ska skicka dödsorsaksintyget 

till Socialstyrelsen, 4 kap. 5 § begravningslagen och 16 § begravningsförordningen 

(1990:1147). Den avlidnes dödsorsak registreras i dödsorsaksregistret och blir en del av den 

officiella statistiken över dödsorsaker i Sverige.15   

 

Efter den avlidnes dödsfall ska, vid den omständighet att hen var gift, en bodelning av den 

avlidnes och dess makes egendom göras, 9 kap. 2 § äktenskapsbalken. Om den avlidna 

tillsammans med en annan förälder var vårdnadshavare till ett barn ska den andra föräldern 

ensam ha vårdnaden, 6 kap. 9 § föräldrabalken. Efterlevande kan även ha rätt till sociala 

försäkringar enligt socialförsäkringsbalken. Om en annan person berövat den avlidna livet ska 

denna dömas till straff, 1–2 §§ och 7 § 3 kap. brottsbalken. Om den avlidna dog på grund av en 

personskada som vållats av annan ska denne stå för bl.a. begravningskostnad och andra 

kostnader som uppkommit till följd av dödsfallet, 5 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207).  

 

 
14 Skatteverket, 
[https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/dodsfalletregistreras.4.76a43be41220633
4b89800018611.html], hämtad 2019-10-09. 
15 Socialstyrelsen, [https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-
register/dodsorsaksregistret/], hämtad 2019-10-09. 
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Trots att den avlidnes rättskapacitet upphör i och med att hen dör så upphör inte automatiskt 

även dennes påverkan av rätten. Den avlidna fortsätter att påverka det rättssamhälle som hen 

en gång var en del av även bortom graven. Även vissa rättigheter överlever den avlidna, t.ex. 

den tidigare nämnda rätten att få sin begravningskostnad ersatt av en skadevållande. En avlidens 

upphovsrätt kvarstår även sjuttio år efter den avlidna gått bort, 4 kap. 43 § lagen (1960:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den avlidna har även en rätt att få sitt testamente 

och därmed fördelningen av dess kvarlåtenskap respekterad, inom ärvdabalkens ramar.16 Men 

kvarstår den avlidnes integritetsskydd? 

 

2.2 Integritet 
 

2.2.1 Inledning 

 

Integritet är en grundläggande etisk och rättslig princip av den svenska hälso- och sjukvården. 

Begreppet integritet återkommer i ett flertal olika lagar. 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30, HSL) reglerar att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för den enskildes 

självbestämmande och integritet. Enligt 1 kap. 2 § 2 st. patientdatalagen (2008:355, PDL) ska 

personuppgifter inom hälso- och sjukvården utformas och behandlas så att patienter och övriga 

registrerades integritet respekteras. I patientlagens (2014:821) portalparagraf anges att lagens 

syfte är att främja integritet, självbestämmande och delaktighet, 1 kap. 1 §. Ett av Inspektionen 

för hälso- och sjukvårds uppdrag är att utreda klagomål där patientens självbestämmande, 

integritet eller rättsliga ställning har hotats eller påverkats, 7 kap. 11 § patientsäkerhetslagen 

(2010:659, PSL).  

 

Trots integritetens centrala ställning inom hälso- och sjukvården saknas det en legaldefinition. 

Detta kan bli problematiskt, då ”integritet” är ett sådant vitt begrepp som kan omfatta en mängd 

olika tolkningar. Vad integritet innebär för olika människor beror inte endast på vilket 

sammanhang man rör sig i utan även i vilken tid och rymd man befinner sig i.17 Så vad innebär 

faktiskt begreppet integritet? 

 

 
16 En individ har rätt att uppföra testamente för dess kvarlåtenskap, 9 kap. 1 § ärvdabalken och testamentet ska 
tolkas i överensstämmelse med testatorns vilja, 11 kap. 1 § ärvdabalken. Om testatorn har bröstarvingar har 
dock dessa rätt att kräva ut sina laglotter, 7 kap. 3 § ärvdabalken. 
17 Se t.ex. Whitmans genomgång av den bestämda skillnaden av integritetstraditioner på de två sidorna av 
Atlanten; Whitman, 2004. 
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2.2.2 Integritet som begrepp 

 

Integritet har inte endast en central ställning inom den svenska hälso- och sjukvården, utan även 

inom den svenska rättsordningen i sin helhet. En av underrubrikerna för de grundläggande fri- 

och rättigheterna i regeringsformen är just kroppslig integritet, 2 kap. 4–8 §§. Den som gör 

intrång i en annans privatliv döms för olaga integritetstrång, 4 kap. 6c § brottsbalken (BrB). 

Kamerabevakningslagen (2018:1200) ska ses som ett skydd för den enskildes personliga 

integritet, 2 §. En av de grundläggande principerna i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 

av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (dataskyddsförordningen) är just integritet, artikel 5(1)f. Trots denna frekventa 

användning av begreppet har det inte någon legaldefinition. 

 

Inför den gamla personuppgiftslagens (1998:204) ikraftträdande var integritet ett av tre ledord 

i lagstiftningsprocessen. I en bilaga till den statliga utredningen, vars lagförslag låg till grund 

för personuppgiftslagen, försökte filosofen Göran Collste utreda vad integritet innebär ur ett 

rättsligt perspektiv.18 Collste utgick från den personliga integriteten som en rättighet som kan 

kränkas och definierade därefter en kränkning av den personliga integriteten som att; 

• Det sker ett intrång i en individs privata sfär och/eller 

• Integritetskänsliga uppgifter om en individ sprids utan dess samtycke.19 

 

Enligt Collste kan den personliga sfären förstås som ”jaget”; den del av en person som hen har 

en rätt att andra individer inte gör ett intrång i. Kroppen hör naturligt till jaget, som en har både 

en lagstadgad och socialt reglerad rätt till. Även om en inte kan förbjuda andra personer att 

beröra en under en kortare tid, som kan vara nödvändigt under vissa situationer, så har en person 

en stor rätt att bestämma över sin egen kropp och hur andra personer interagerar med den.20 Om 

en person skadar eller antastar ens kropp eller kränker ens sexuella integritet ska de dömas till 

straff.21  

 

 
18 Collste, 1997.  
19 Ibid., s. 796. 
20 Ibid., s. 792f. 
21 Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta döms för misshandel, 3 kap. 5 § BrB. 
Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter döms för ofredande, 4 
kap. 7 § BrB. Den som kränker en annans sexuella integritet döms för våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt 
utnyttjande och sexuellt ofredande, 6 kap. 1–6 och 10 §§ BrB. 
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En person är dock inte endast dess kropp, utan även dess sinne, medvetande, karaktär och 

personliga egenskaper, idéer och uppfattningar. Den privata sfären har därför även ett 

psykologiskt plan. Om en person blir sexuellt ofredad genom beröring så är det en uppenbar 

kränkning av den kroppsliga integriteten; en person har tagit sig rätten att bestämma över en 

annan individs kropp och hur den interagerar med världen runt omkring sig. Men utöver 

självaste beröringen så kan kränkningen vara lika obehaglig på ett psykologiskt plan; vetskapen 

och förståelsen att andra personer kan kränka ens privata sfär genom att inte respektera ens 

kroppsliga integritet, och de kvarlevande minnena av kränkningen.22  

 

Var gränsen mellan den privata sfären och jaget går jämnt emot resten av världen är svårt att 

definiera, och varierar oftast från person till person. Våra privata sfärer kan ofta flätas ihop med 

andras, och kränkningar av dem som står oss nära kan oftast kännas som en kränkning av oss 

själva. Vissa individer har väldigt starka band till sina ägodelar, och kan se en kränkning av 

dessa som en kränkning av jaget, medan andra istället skulle se det som en kränkning av ens 

äganderätt. Andra personer har inte några större problem att låta andra individer komma nära 

inpå dess kroppsliga integritet, men har en väldigt stark psykologisk integritet, och vice versa.23  

 

Det är även svårt att definiera vilka uppgifter som kan anses vara integritetskänsliga. Som 

många av exemplen ovan visar på beror det väldigt mycket på vad den enskilde individen anser 

vara integritetskänsligt eller inte. Collste konkluderar därför att lagstiftning som bygger på 

integritetskränkningar således måste utgå från de uppgifter som majoriteten av befolkningen 

skulle uppfatta som kränkande om de spreds utanför den privata sfären och som den enskilde 

individen har en rimlig grund att känna sig kränkt över.24  

 

Filosofen Göran Hermerén delar å andra sidan upp den övergripande integritetsfrågan i tre 

principer; 

• Autonomiprincipen 

• Integritetsprincipen, och 

• Principen om rätt till privatliv.25 

 

 
22 Se Collste, s. 793 
23 Ibid., s. 795. 
24 Ibid., s. 792ff.  
25 Hermerén, 1996, s. 143. 
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Hermerén medger att det förekommer överlappningar mellan de tre principerna och att de i 

praktiken kan vara svåra att hålla isär, men att det ändå är viktigt att försöka separera dem för 

att se de olika skikten som rätten till integritet, autonomi och privatliv består av.26 

Autonomiprincipen behandlar individens rätt till självbestämmande och att kontrollera 

konsekvenserna av beslut som berör dem. Om ett beslut endast berör en enda individ har hen 

en rätt att självständigt besluta i frågan, men om beslutet rör flera individer ska även de vara 

med och påverka. För att kunna fatta ett beslut i enlighet med autonomiprincipen måste 

individen vara informerad, samtycka till handlingen och vara fri från beroendeställning.27 

 

Integritetsprincipen är skyldigheten för andra att respektera individers åsikter, önskningar och 

värderingar. En individ har en rättighet att andra ska lyssna på och beakta deras åsikter, 

önskningar och värderingar och följaktligen respektera deras integritet. En integritetskränkning 

sker därefter när en individ upplever att denna rättighet inte har respekterats och det finns en 

intersubjektiv konsensus att detta faktiskt har skett.28 

 

Principen om rätt till privatliv handlar enligt Hermerén om individens rätt att bestämma över 

hur information om dem hanteras. Rätten till ett privatliv är ett försök att dra en skiljelinje 

mellan det privata och det offentliga. Varje individ har dock en privat sfär som de har en rätt 

att bestämma över, även om utrymmet för den sfären inte definitivt kan avgränsas utanför varje 

enskilt fall.29 Till skyddet för denna privata sfär så har dock individen rätt att bestämma (a) 

vilken information om dem som får meddelas till vem, (b) för vilket syfte denna information 

får utnyttjas, och (c) vilken typ av information som får kommuniceras till dem.30 

 

2.2.3 Integritet inom hälso- och sjukvården 

 

Vårdpersonal har idag en uppsjö av rättsliga ramverk att förhålla sig till, många gånger till dess 

stora förtret.31 I brist på en klar rättslig definition av ”integritet” har därför även forskare inom 

t.ex. läkarkåren försökt sig på att definiera begreppet inom den medicinska sfären. Clarence 

 
26 Ibid., s. 144f.  
27 Ibid., s. 159ff.  
28 Ibid., s. 156ff.  
29 Ibid., s. 148f. 
30 Ibid., s. 143. 
31 Se Blomquist, 1971, s. 289 och Andersson, 2017, s. 379. 
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Blomquist bryter ner patientens integritetsskydd i fyra mindre rättigheter, nämligen patientens 

rätt till; 

• Sekretess 

• Fullständig information 

• Självbestämmande, och 

• Autonomi.32 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen lyder under tystnadsplikt och patienten har således ett skydd 

från att uppgifter om hen inte förs vidare till obehöriga personer.33 Patientens journal skyddas 

av ett starkt sekretesskydd, även om journaler inom den offentliga vården i grund och botten är 

allmänna handlingar och därför ska lämnas ut om inte sekretessen hindrar ett utlämnande.34 

Patienten har även rätt att själv bestämma hur mycket information om dess hälsotillstånd hen 

ska ges. Även om informationen är smärtsam och ångestingivande och läkaren gör 

bedömningen att det vore bättre att de skonades informationen helt och hållet har patienten rätt 

till all information om de så önskar. Patienten har å andra sidan även rätt att helt frånsäga sig 

informationen om sitt hälsotillstånd, även om läkaren anser att det är av största vikt att de tar 

del av informationen.35 Patientens självbestämmande ska även respekteras och patienten har 

rätt att vägra behandling även om läkaren anser att hen borde motta den.36 Patienten har även 

rätt till sin kroppsliga integritet och huvudregeln är att ingrepp inte får ske utan patientens 

samtycke.37 Dessa fyra rättigheter samverkar enligt Blomquist till att upprätthålla patientens 

integritetsskydd. 

 

Även Margareta Andersson har under flera årtionden undersökt vad integritet inom hälso- och 

sjukvården kan innebära.38 Enligt henne finns det huvudsakligen tre innebörder av begreppet 

integritet inom hälso- och sjukvården; 

• Vissa moraliskt värdefulla karaktärsegenskaper eller dygder 

• Ett tillstånd av helhet, och 

• En personlig sfär.39 

 
32 Blomquist, 1971, s. 289ff.  
33 Ibid., s. 291f. 
34 Ibid., s. 296ff. 
35 Ibid., s. 304f.  
36 Ibid., s. 309f.  
37 Ibid., s. 319f.  
38 Se bl.a. Andersson och Ignjatić, 1988; Andersson, 1994; Andersson 2017. 
39 Andersson, 2017, s. 380. 
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Enligt Andersson är ”integritet” inte endast ett tillstånd som oftast ska respekteras, utan kan 

även innebära en dygd som en viss person innehar och som definierar en del av deras karaktär. 

En person som har integritet är hederlig, uppriktig, opartisk och har en förmåga att handla efter 

eget samvete och oberoende av andras påtryckningar.40 Andersson anser att integritet med 

innebörden av ett karaktärsdrag även det är en viktig del av hälso- och sjukvården då vårdens 

personal är i behov att kunna upprätthålla sin egen moraliska integritet för att kunna upprätthålla 

patientens integritetsskydd.41 

 

Ordet ”integritet” härstammar från latinets integer, som betyder just oskadd, ofördärvad och 

hel.42 Andersson definierar tillståndet av helhet som att den enskilde patientens önskemål och 

värderingar alltid ska beaktas utifrån patientens egna upplevelser och konsekvenserna utifrån 

hens egen livssituation. Vården i dess grundmening handlar därför om att hjälpa patienten 

bevara eller återställa dess hälsa, och därigenom, dess integritet.43 

 

Den personliga sfären är enligt Andersson grunden till två olika rättigheter; patientens positiva 

rätt till vårdpersonalens positiva handlingar, och den negativa rätten till skydd mot otillbörligt 

intrång.44 Patienten har en positiv rätt att få en god vård som bygger på vetenskap och beprövad 

erfarenhet och patientens samtycke. Patienten har även en negativ rätt att inte få sin personliga 

sfär kränkt genom antingen påtvingade medicinska ingrepp eller att någon olovligen tar del av 

deras sekretessbelagda journaler eller skyddade personuppgifter.   

 

2.2.4 Avlidnas integritet 

 

”Integritet” är som nämnts ovan ett mångtydigt och i stor utsträckning odefinierat begrepp. 

Begreppet omfattar en rad olika aspekter, från rätten att bestämma över sin egen kropp till 

rättigheten att vara fredad från psykologiska integritetskränkningar. Även avlidna har i viss 

utsträckning en rätt att bestämma över sin egen kropp, men denna aspekt ligger utanför 

uppsatsens syfte.45 Som vi sett av genomgången ovan är dock individens rätt att bestämma över 

 
40 Andersson, 1994, s. 44ff. 
41 Se Anderssons, 2017, s. 380. 
42 Svenska Akademien, [https://svenska.se/tre/?sok=integritet&pz=1], hämtad 2019-10-10. 
43 Se Andersson, 1994, s. 34ff och Andersson, 2017, s. 381. 
44 Andersson, 2017, s. 382. 
45 Avlidnas rätt till kroppslig autonomi regleras t.ex. i transplantationslagens (1995:831) bestämmelse om att 
organ inte får tas från dem utan deras samtycke, 3 §. 
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hur information och uppgifter om den hanteras och sprids i alla fall en stor del av integriteten 

och uppsatsen syftar just till att undersöka om hälso- och sjukvården ger ett integritetsskydd för 

avlidna patienters personuppgifter. Personuppgifter i denna uppsats syftar i första hand på den 

information om en patient som förs i hens patientjournal. Skyddet som undersöks är därför hur 

hälso- och sjukvården hanterar en patients journal efter att den har dött. Detta innefattar både 

den interna hanteringen inom hälso- och sjukvården och hur journalen skyddas från 

utomstående personer. 

 
 

2.3 Avlidnas intressen 
 

Avlidnas integritetsskydd kan kanske kännas som en icke-fråga. Varför ska avlidnas integritet 

skyddas när de inte har en integritet som kan kränkas? De kan, av naturliga skäl, inte känna sig 

kränkt och kan därför inte ha ett fortsatt intresse av att skydda sin integritet. Men dör faktiskt 

alla våra intressen med oss och kan det finnas andra intressen för att upprätthålla avlidnas 

integritetsskydd? 

 

Filosofen George Pitcher argumenterar för att avlidna har intressen och förklarar detta genom 

att särskilja på de två sätten man kan se på en avliden individ; ante-mortem och post-mortem. 

Ante-mortem är det synsätt att man ser en avliden person som ett minne av vad de var i livet 

och att avtrycket som de lämnar efter sig när de dör fortfarande lever. Post-mortem synsättet är 

däremot inte mer än det fysiska tillståndet som den avlidna befinner sig i just den sekunden, 

vilket i största sannolikhet inte är mer än stoft eller förmultnande jord om de hunnit begravas. 

De två synsätten motsäger inte varandra och båda två existerar samtidigt men används för att 

förklara hur en avliden person kan lida skada. En ante-mortem person kan lida skada medan en 

post-mortem person inte kan det. En hög med jord eller stoft kan inte lida skada, men minnet 

av en levande person kan det. Pitcher förklarar det genom ett exempel med Mrs. Blue. Efter att 

Mrs. Blue har gått bort anklagar en illasinnad granne henne falskt för att vara antisemitisk. Den 

del av Mrs. Blue som grannen skadar är då Mrs. Blues ante-mortem person, och inte post-

mortem person. Eftersom Mrs. Blue inte var antisemitisk när hon fortfarande var i livet skadar 

dessa falska anklagelser hennes minne och det avtryck som hon lämnade efter sig medan hon 

fortfarande var i livet. Det skadar dock inte henne i hennes faktiska tillstånd som död, eftersom 

en avliden kropp utan liv varken kan vara eller icke-vara antisemitisk till att börja med.46 

 
46 Se Pitcher, 1984, s. 184. 
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En som flitigt debatterat till fördel för avlidnas intressen torde dock vara Feinberg. Han menar 

att individers intressen inte automatiskt upphör så fort de själva dör. Han gör skillnad på ”själv-

betraktande” och ”själv-centrerade” intressen. Själv-betraktande intressen är de som dör med 

individen och som inte kan påverkas eller skadas posthumant, som önskningar om personliga 

prestationer och nöjen. Själv-centrerade intressen kan dock enligt Feinberg överleva individens 

egen död och innefattar önskemål om att behålla sitt goda rykte eller vara föremålet för sympati 

från andra.47 Feinbergs argumentation utgår därför även från antagandet att en individs intressen 

kan skadas utan deras vetskap.48 Han argumenterar därför för att en individ kan utsättas för 

förtal även efter deras död eftersom deras själv-centrerande intresse av att behålla sitt goda rykte 

kan skadas även efter döden.49 

 

Smolenky tar en något snävare ställning till avlidnas intressen och menar att de enda intressen 

som överlever döden är de som har kommit till uttryck i någon form och som därför lever vidare 

oberoende av den avlidna själv. Hur intresset har kommit till uttryck och överlever spelar 

mindre roll; det kan både ha kommit till uttryck i skrift och således leva vidare i fysisk form 

eller kommit till uttryck i muntlig form och leva vidare i minnet hos andra. Smolensky 

argumenterar att oberoende av intressets form kan det leva vidare så länge det har kommit till 

uttryck på något vis och således lever vidare.50 Smolensky påpekar även spänningen mellan 

avlidnas intressen och intressena av de levande. Det är vi levande som bestämmer om vi ska 

erkänna de avlidnas intressen eller inte. De avlidna själva har, i deras ställning som döda, inte 

längre någon möjlighet att påverka dessa beslut. De levandes intressen omfattar inte heller 

endast intressen medan de fortfarande lever, utan omfattar även deras framtida postuma 

intressen. Att skydda avlidnas intressen är inte endast att en vill gagna skyddet för de som redan 

har dött, utan är även att sydda intresset hos oss som fortfarande lever och att uppföra ett skydd 

som förhoppningsvis kvarstår när vi som lever idag sedan dör.51 

 

 
47 Feinberg, 1980, s. 64f.  
48 Se Young, 2013, s. 2016 och Feinberg, 1980, s. 65f.  
49 Feinberg, 1980, s. 66 och 175. Se även den svenska regleringen av förtal av avlidna i 5 kap. 3 § BrB som 
diskuteras mer nedan, se avsnitt 5. 
50 Smolensky, 2009, s. 772. 
51 Ibid, s. 803. 



15 
 

3. Den inre sekretessen 
 

3.1 Inledning 
 

3.1.1 Inre sekretess 

 

”Inre sekretess” är inte ett juridiskt definierat eller helt avgränsat begrepp, men innebär oftast i 

vilken mån personalen inom en verksamhet får dela med sig av uppgifter till annan personal 

inom den aktuella verksamheten. Begreppet inre sekretess kan dock även innefatta andra olika 

frågeställningar som rör hur känsliga patientuppgifter ska hanteras för att motverka intrång i 

den enskildes integritet.52 Den inre sekretessen ska läsas emot den yttre sekretessen, som utgör 

skyddet för att uppgifter inte otillbörligen ska lämnas ut till personer utanför den aktuella 

verksamheten.53 Den inre sekretessen inom hälso- och sjukvården utgör således 

integritetsskyddet för patienten rörande hur deras personuppgifter hanteras inom den aktuella 

vårdverksamheten. Den inre sekretessen kommer dock i denna uppsats att begränsas till att 

undersöka hur avlidna patienters journaler skyddas när det kommer till arkivering och 

elektroniska spärrar samt när det finns önskemål om att journalerna ska bli föremål för 

medicinsk forskning. 

 

3.1.2 Patientjournalen 

 

Inom den svenska hälso- och sjukvården ska det för varje enskild patient föras en patientjournal 

för varje enskild patient, 3 kap. 1 § PDL. Syftet med att föra en patientjournal är i första hand 

att bidra till en god och säker vård av patienten, 3 kap. 2 § PDL. Patientjournalen är en samling 

handlingar som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga 

förhållanden samt uppgifter om vidtagna eller planerade vårdåtgärder, 1 kap. 3 § PDL. 

Journalen innehåller inte endast löpande anteckningar över patientens sjukdoms- och 

hälsohistoria, utan utgörs även av t.ex. provsvar, röntgenbilder, videoupptagningar, remisser, 

remissvar och intyg om vården. Inte endast uppgifter som har en direkt koppling till vården kan 

vara antecknat i journalen, utan den kan även innehålla uppgifter om patientens familje-, hem- 

och arbetsförhållanden. Uppgifter i journalen måste inte ha lämnats av patienten själv, utan kan 

även ha lämnats av patientens närstående eller andra utomstående personer.54 Patientjournalen 

 
52 Prop. 2007/08:126 s. 141. 
53 Ibid. Se även Sandén, 2012, s. 98 
54 Sandén, 2012, s. 73. 
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kan således vara en rik informationskälla, då den kan innehålla förhållandevis många uppgifter 

som rör patientens personliga förhållanden. 

 

Patientjournaler inom den offentliga hälso- och sjukvården är också allmänna handlingar.55 

Detta innebär enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) att var och en har rätt att ta del av 

dem. Denna rätt begränsas dock genom 2 kap. 2 § TF och vidare genom 

sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).56 Den enskilde 

har således rätt att begära ut en allmän handling och få den utlämnad om det inte strider mot 

sekretessen, 6 kap. 1 § OSL och 2 kap. 15 § TF. Om en verksamhet beslutar att inte lämna ut 

en handling har den enskilde rätt att överklaga beslutet, 6 kap. 7 § OSL. Den enskilde har även 

rätt att begära ut enskilda uppgifter ur handlingen, men ett beslut att inte lämna ut dessa 

uppgifter är inte överklagbart.57 Journaler inom den privata vården är inte allmänna handlingar 

och lyder således inte under offentlighetsprincipen. Journaler inom den privata vården skyddas 

dock ändå från otillbörligt röjande genom lydnadsplikten.58 Patientjournalen kan alltså vara en 

sammanställning av en förhållandevis stor mängd personuppgifter om en individ och är även 

inom stora delar av hälso- och sjukvården i grunden allmänna handlingar.  

 

3.2 Vårdgivarens behandling av den avlidna patientens journal 
 

3.2.1 Spärrar 

 

Den traditionella bilden av en patientjournal är en fysisk mapp full med anteckningar och 

notiser skrivna för hand av den ansvarige läkaren som bevarades i ett arkivskåp som endast 

behöriga läkare hade nyckeln till. I och med den digitala revolutionen har dock även hälso- och 

sjukvården övergått till att i huvudsak föra journaler i stora elektroniska journalsystem.59 

Definitionen av en journalhandling i 1 kap. 3 § PDL är ”[en] framställning i skrift eller bild 

samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 

hjälpmedel” och överensstämmer med definitionen av en handling i 2 kap. 3 § TF. 

Bestämmelserna är teknikneutrala och omfattar därför både uppgifter som förts manuellt på 

papper och elektroniskt i datasystem.60  

 
55 Se RÅ 1951 ref. 29.  
56 Se avsnitt 4.1 nedan. 
57 Se RÅ 81 2:45. 
58 Se avsnitt 4.1 nedan. 
59 Se prop. 2007/2008:126 s. 33ff. Se även Sandén, 2012, s. 74f.  
60 Prop. 1984/85:189 s. 12 och prop. 1975/76:160 s. 120. Se även prop. 2007/08:126 s. 224. 
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Övergången till elektroniska journalsystem har gjort patientjournalen betydligt mer tillgänglig 

för hälso- och sjukvårdspersonalen. Det är inte längre endast läkaren med nyckeln till 

arkivskåpet där journalerna förvaras som har tillgång till dem, utan all personal hos en 

vårdgivare kan i teorin ha tillgång till journalen. Vårdgivaren har dock en skyldighet enligt 4 

kap. 2 § PDL att göra en behovsprövning innan personal får tillgång till journalsystemet. Hälso- 

och sjukvårdspersonal får ta del av en patients journaluppgifter endast om de deltar i vården av 

patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete, 4 kap. 1 § PDL. Att obehörigen 

tillägna sig uppgifter om en patient utgör ett dataintrångsbrott, 4 kap. 9 c § BrB.61 Dataintrång 

kan även leda till prövotid eller återkallelse av legitimation för den legitimerade hälso- och 

sjukvårdspersonalen, 8 kap. 1–4 §§ PSL. PDL gäller även i tillämpliga delar för uppgifter 

rörande avlidna personer, 1 kap. 1 § 2 st., och skyldigheten för hälso- och sjukvårdspersonalen 

att inte obehörigen tillägna sig journaluppgifter omfattar även avlidna patienters journaler.62 

 

Vårdgivaren har en skyldighet att begränsa vårdpersonalens tillgång till patientens journal 

endast till dem som har ett adekvat behov av den, men patienten har även själv möjlighet att 

spärra åtkomsten till dess journal för vårdpersonal som jobbar vid en annan enhet eller inom en 

annan vårdprocess, 4 kap. 4 § PDL. Denna möjlighet ansågs utgöra en bekräftelse av den 

grundläggande principen av patientens rätt till självbestämmande och integritet när den först 

introducerades.63 Dessa spärrar kan endast hävas med patientens samtycke, eller om det är fråga 

om en nödsituation, dvs. att patienten är i akut behov av vård men oförmögen att lämna sitt 

samtycke och informationen kan antas vara behövlig för den vård som den behöver, 4 kap. 5 § 

PDL. Frågan är om dessa spärrar kvarstår efter patientens död? 

 

En avliden patient kan, av naturliga skäl, inte lämna ett samtycke till en hävning av spärren.64 

Vårdpersonal kan knappas heller häva en spärr i en avliden patients journal på grunden att 

patienten är i behov av oundgänglig vård, med tanke på att patienten redan är avliden.65 Däremot 

 
61 Lagrummet rör endast uppgifter avsedda för automatiserad behandling, dvs. elektroniska journaler. Vid 
journaler antecknade för hand som hålls utom vårdpersonalens tillgång är det fråga om intrång i förvar enligt 4 
kap. 9 § BrB.  
62 Se t.ex. Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2015-06-30, B 3027–14 där ett av brottsoffren hade avlidit vid 
tiden för intrånget i journalen. 
63 Prop. 2007/08:126 s. 151.  
64 Däremot skulle en patient kunna lämna ett samtycke för att spärrarna skulle kunna hävas i och med att 
patienten i fråga dör. Vilken effekt ett sådant framtida samtycke skulle ha är dock oklart. 
65 Man skulle dock kunna argumentera för, med tanke på att omhändertagandet av avlidna är en del av hälso- 
och sjukvården enligt HSL, att personalen behöver tillgång till journalen för att granska om den avlidna hade 
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framhöll lagstiftaren, under diskussionen om tillämpligheten av PDL för uppgifter rörande 

avlidna, att lagens bestämmelser om samtycke inte skulle vara tillämpliga på avlidna.66 Många 

av lagens samtyckesbestämmelser är dock av en positiv karaktär; att patienten faktiskt 

samtycker till att dess uppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården eller inom 

sammanhållen journalföring.67 Det är en naturlig konsekvens att avlidna inte längre kan 

avlämna sådana positiva samtycken. Däremot är frågan om hävningen av spärrar av en mer 

negativ karaktär; patienten har redan uppgett att de inte vill att deras uppgifter ska spridas vidare 

än vad som är absolut nödvändigt och ett hävande av denna spärr är endast ett undantag från 

det tidigare ställningstagandet. Det blir även en paradox att tänka sig att endast för att 

samtyckesbestämmelserna inte skulle vara tillämpliga på avlidna skulle vårdpersonalen helt 

plötsligt ha möjligheten att häva spärren endast för att patienten är avliden. Med tanke på att 

avlidna har ett integritetsskydd inom andra delar av hälso- och sjukvården torde spärrarna som 

omringar deras journaler även kvarstå efter deras död.68 

 

3.2.2 Arkivering 

 

Enligt 3 kap. 17 § PDL ska vårdgivaren bevara en patientjournal i minst tio år från att den sista 

uppgiften fördes in i handlingen. Hur länge journalen bevaras hos vårdgivaren är därför en fråga 

om hur nära dödsfallet den avlidnes sista vårdtillfälle genomfördes. Den som vårdas hos en 

vårdgivare i samband med sin död har sina journaler bevarade i minst tio år efter dödsfallet, 

medan den som dör utanför hälso- och sjukvården redan kan ha fått sin journal utgallrad. 

 

Bestämmelsen om minst tio års bevarelsetid av journalen i PDL gäller både för offentliga och 

privata vårdgivare.69 När minimitiden har gått ut tar dock arkivlagens (1990:782) bestämmelser 

över vad gäller de allmänna handlingarna inom den offentliga vården. Patientjournaler inom 

den offentliga vården är allmänna handlingar enligt 2 kap. 4 § TF.70 En myndighets arkiv består 

av dessa allmänna handlingar, 3 § arkivlagen, och har som syfte att tillgodose det allmännas 

 
särskilda önskemål för sitt omhändertagande efter hens död, se t.ex. balsamering eller ställningstagande för 
eller emot att vara ett forskningsföremål. Ur ett integritetsperspektiv torde dock denna information redan ha 
framkommit till behörig personal om det var så viktigt för patienten, och frågan är då om rekvisitet för 
oundgänglighet är uppfyllt. 
66 Prop. 2007/08:126 s. 223. 
67 Se t.ex. 2 kap. 3 § och 6 kap. 3 § PDL. 
68 Avlidna erkänns ett yttre sekretesskydd, se avsnitt 4. 
69 Prop. 2007/08:126 s. 98. 
70 Se ovan, avsnitt 3.1.2. Elektroniska journaler är även dem allmänna handlingar, se 2 kap. 3 § TF, och ska som 
alla andra handlingar hos myndigheter bevaras, se 4 kap. 1 § RA-FS 2009:1. 
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rätt att ta del av allmänna handlingar och rättskipningens, förvaltningens och forskningens 

behov av information. Huvudregeln är således att journaler från den offentliga vården ska 

bevaras och arkiveras, även om gallring får ske vid enskilda fall enligt 10 § arkivlagen.71 

 

Gallringen av myndigheters arkiv är en praktisk nödvändighet för att arkiven inte ska växa till 

en ohållbar omfattning.72 Vid en gallring ska dock arkivets syfte tas i beaktande, 10 § 

arkivlagen, och när det kommer till patientjournaler betonas i förarbetena att särskilt 

forskningens behov av information inte får sättas åt sidan.73 I praktiken kan alltså en 

patientjournal inom den offentliga vården bevaras för all framtid.74 

 

En patientjournal inom den privata vården utgör inte en offentlig handling och omfattas därför 

inte heller av arkivlagen. Bestämmelsen i 3 kap. 17 § PDL föreskriver dock att en journal ska 

bevaras i minst tio år. Den privata vårdens arkiveringstider av elektroniska journaler 

begränsades tidigare istället av tidigare gällande 9 § personuppgiftlagen (1998:204), som 

föreskrev att personuppgifter inte fick bevaras under en längre tid än vad som var nödvändigt 

med hänsyn till de ändamål för vilka uppgifterna behandlades eller så länge uppgifterna därefter 

behövdes för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.75 Den 25 maj 2018 ersattes 

dock personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen.76  

 

Uppgifter om den enskildes hälsa får enligt dataskyddsförordningens artikel 9 endast behandlas 

vid artikelns nämnda undantag, vilket bl.a. innefattar arkivändamål av allmänt intresse, 

vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål (punkt 2.j). 

Regeringen har bemyndigat Riksarkivet att meddela föreskrifter om att även enskilda arkiv får 

behandla personuppgifter.77 Vid hösten 2019 har dock inga föreskrifter ännu meddelats. 

 

 
71 Prop. 2007/08:126 s. 98. 
72 Prop. 1989/90:72 s. 40. 
73 Ibid. s. 54. 
74 En patient, eller någon som omnämns i en patients journal, har dock medan de fortfarande är i livet rätt att 
ansöka om att journalen ska förstöras enligt 8 kap. 4 § PDL. Om detta inte har skett är dock huvudregeln att 
journaler inom den offentliga vården ska bevaras. 
75 Prop. 2007/08:126 s. 98. 
76 Se övergångsbestämmelserna för lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
77 Se 2 kap. 3 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och 7 § förordningen 
(2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 
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Den privata vården får dock fortsätta att behandla personuppgifter efter de föreskrivna tio åren 

i PDL om de fortfarande behövs för att vårda patienten enligt dataskyddsförordningens artikel 

9 punkt 2.h. När en patient fortfarande är i livet, men inte har haft kontakt med vården på över 

tio år, borde således journalen kunna bevaras även inom den privata vården med syftet att den 

kan komma att behöva användas i en framtida vårdsituation. Dataskyddsförordningen gäller 

dock inte för behandlingen av personuppgifter rörande avlidna personer.78 Förordningen 

stipulerar således inte ett förbud att behandla avlidnas personuppgifter och ger således inte en 

bortre gräns för hur länge privata vårdgivare kan bevara en avlidens elektroniska journal. 

 

3.3 Användningen av den avlidna patientens journal inom den 

medicinska forskningen 
 

3.3.1 Inledning 

 

Patientjournalen är inte endast en informationskälla för patienten själv och vårdpersonalen som 

hen kommer i kontakt med under tiden för sin vård, utan är även ett viktigt verktyg för den 

medicinska forskningen, 3 kap. 2 § PDL. Det är inte endast hälso- och sjukvårdspersonalen som 

är inblandad i en patients faktiska vård som kan få tillgång till journalen och därigenom 

patienters personuppgifter utan även annan personal inom vården som bedriver 

forskningsarbete. För att en forskare ska få tillgång till en patients journal måste dock först 

deras forskningsprojekt godkännas av en etikprövning och handlingarna ska även genomgå en 

sekretessprövning.79 Hur behandlas dock avlidnas journaler inom etikprövningarna och erkänns 

avlidna ett integritetsskydd när det kommer till medicinsk forskning? 

 

3.3.2 Etikprövning 

 

Vilken typ av forskning som får bedrivas i Sverige begränsas bland annat av lagen (2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor. Enligt 6 § får forskning som omfattar 

känsliga personuppgifter endast genomföras efter en etikprövning. Känsliga personuppgifter är 

enligt 3 § de personuppgifter som räknas upp i dataskyddsförordningens artikel 9, vilket bl.a. 

omfattar uppgifter om en persons hälsa. Enligt 9 § lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor får ett forskningsprojekt godkännas endast om de risker som det kan medföra 

 
78 Se skäl 27. 
79 Prop. 2007/08:126 s. 200ff. 
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för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga 

värde. Behandling av personuppgifter inom forskningsprojekt får endast godkännas om det är 

nödvändigt för att forskningen ska kunna utföras, 10 § 2 st. Forskningshuvudmannen ansöker 

om att få sitt forskningsprojekt godkänt hos en etikprövningsmyndighet som har att pröva 

forskningshuvudmannens ansökan, 23–24 §§. Om forskningshuvudmannen fått avslag på sin 

ansökan har hen rätt att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för etikprövning enligt 

36 §. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor reglerar specifikt hur forskning 

som innebär fysiska ingrepp på avlidna individer och forskning som innefattar studier av 

biologiskt material som tagits från en avliden individ, 4 § 4–5 p, men nämner inte hur avlidnas 

personuppgifter ska behandlas. 

 

3.3.3 Avlidnas integritetsskydd inom den medicinska forskningen 

 

Sedan 2004 har Överklagandenämnden för etikprövning prövat åtta fall där forskare har haft 

för avsikt att granska avlidna patienters journaler för att insamla data till sin forskning.80 Av de 

åtta har alla godkänts och nämnden har inte upprätthållit avlidnas integritetsskydd i ett enda 

fall. I ett beslut från 2013 ville en forskare ha tillgång till relevant klinisk information i 

journalerna från avlidna patienter för att studera olika glykosyleringsmönster hos 

patientgrupper med olika sjukdomar. Överklagandenämnden fann att integritetsintrånget som 

förskaffandet av journalerna skulle innebära var så pass litet medan kunskapsvinsten som 

forskningsresultatet kunde leda till var att betrakta som viktigt. Forskningens syfte ansågs 

således utgöra ett viktigare intresse än de avlidnas integritetsskydd.81  

 

I ett annat beslut, från år 2012, ville en forskare granska data inhämtat från alla 

bröstcancerpatienter inom en region under en längre period där cirka en tiondel beräknades ha 

avlidit. Även i detta fall ansåg Överklagandenämnden för etikprövning att insamlandet av den 

kliniskt relevanta informationen från journaler av avlidna patienter utgjorde en ringa 

integritetsinkränkning och godkände studien.82 I ett beslut från år 2009 ville forskare undersöka 

hjärnvävnad från avlidna patienter som hade lidit av demens. Vid sidan av de 

 
80 ÖNEP, dnr Ö 21–2009, beslut 2009-10-05, ÖNEP, dnr Ö 11–2010, beslut 2010-06-11, ÖNEP, dnr Ö 13–2010, 
beslut 2010-07-13, ÖNEP, dnr Ö 15–2012, beslut 2012-05-23, ÖNEP, dnr Ö 49–2012, beslut 2012-12-19, ÖNEP, 
dnr Ö 5–2013, beslut 2013-02-21, ÖNEP, dnr Ö 18–2018, beslut 2013-04-25, ÖNEP, dnr O 28–2015, beslut 
2015-11-23. 
81 ÖNEP, dnr Ö 5–2013, beslut 2013-02-21. 
82 ÖNEP, dnr Ö 15–2012, beslut 2012-05-23. 
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laboratoriemässiga analyserna skulle även data från de berörda patienternas journaler granskas. 

Överklagandenämnden hade inget att yttra sig om rörande granskningen av journalerna och 

godkände även projektet.83 

 

I ett beslut från år 2015 ville en forskare undersöka fosterforskningens historia under de senaste 

400 åren genom att bl.a. granska journaler. För att begränsa integritetskränkningen av de 

patienter som fortfarande var i livet ville den regionala etikmyndigheten begränsa studien till 

att endast omfatta journaler från avlidna patienter. Etikmyndigheten ansåg därför att 

granskningen av journaler hos patienter som fortfarande var i livet utgjorde en för stor 

integritetskränkning för att kunna godkännas men såg inga problem med att utföra studien på 

avlidnas journaler. Överklagandenämnden fann dock att det vetenskapliga värdet av 

forskningen var så pass stort att de godkände granskningen av journaler även rörande levande 

patienter.84 

 

3.3.4 Sammanfattning 

 

Inom den medicinska forskningen kan den avlidna patienten inte anses ha ett integritetsskydd. 

Enligt 4 kap. 1 § PDL får vårdpersonal endast ta del av uppgifter i en patients journal om de 

deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete. Däremot 

verkar även självständiga forskare, som inte har haft någon koppling till patientens vård, även 

dem i stor utsträckning ha en obegränsad tillgång till avlidna patienters journaler.85 I och med 

införandet av PDL ville lagstiftaren förstärka patientens integritetsskydd gentemot forskningen 

genom att förstärka den inre sekretessen inom vårdgivarorganisationen.86 Detta skydd verkar 

dock inte ha förlängts till avlidna patienter då granskning av deras journaler i 

forskningsändamål endast anses utgöra ett ringa integritetsintrång som ej förhindrar 

granskningen.87 

 

 
83 ÖNEP, dnr Ö 21–2009, beslut 2009-10-05. Se även ÖNEP, dnr Ö 11–2010, beslut 2010-06-11 och ÖNEP, dnr Ö 
49–2012, beslut 2012-12-19. 
84 ÖNEP, dnr O 28–2015, beslut 2015-11-23. 
85 Se avsnitt 3.3.3 ovan. 
86 Se prop. 2007/08:126 s. 204ff. 
87 Se t.ex. ÖNEP, dnr Ö 5–2013, beslut 2013-02-21; ÖNEP, dnr Ö 15–2012, beslut 2012-05-23; ÖNEP, dnr O 28–
2015, beslut 2015-11-23. Även spårning av avlidnas journaler anses inte utgöra ett integritetsintrång, se ÖNEP, 
dnr Ö 13–2010, beslut 2010-07-13 och ÖNEP, dnr Ö 18–2013, beslut 2013-04-25 
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Syftet med patientjournalen är dock även att vara en informationskälla för forskningen, 3 kap. 

2 § 2 st. PDL. Detta syfte skulle urholkas om patienternas integritet alltid gavs företräde för 

forskningen. Avlidna patienters intresse av integritet anses inte utgöra ett lika viktigt intresse 

som forskningsändamålen från en forskningssynpunkt. Innan en forskningshuvudman får ta del 

av en avlidens patients journal ska dock en sekretessprövning göras.88 

 

3.4 Sammanfattning 
 

I och med införandet av PDL skulle patienters integritetsskydd gentemot vårdpersonalen 

förstärkas, genom att bl.a. förtydliga den inre sekretessen. Detta förstärkta integritetsskydd 

skulle även omfatta avlidna patienter.89 För att bibehålla allmänhetens förtroende för vården 

skulle patientens uppgifter omfattas av ett starkare skydd och obehöriga personer skulle få ännu 

svårare att ta del av uppgifterna.90 Om integritetsskyddet blev så mycket starkare för avlidna 

patienter är dock tveksamt. 

 

Patientjournaler ska som huvudregel bevaras i minst tio år efter den sista journalanteckningen. 

För patienter som dör inom vården innebär detta att deras journaler, med alla deras 

personuppgifter, sparas i minst tio år efter deras död. På grund av offentlighetsprincipen inom 

den offentliga förvaltningen arkiveras därefter patientjournaler inom den offentliga vården 

oftast för all tid framöver.91 På grund av patientjournalens ställning som allmän handling 

innebär detta även att utomstående har rätt att ta del av uppgifterna däri efter en 

sekretessprövning.92 Inom den privata vården är journalen inte en allmän handling, men det 

finns inte heller någon bortre ställd gräns för hur länge vårdgivaren får bevara journalen.93 

 

Oberoende av hur länge en patientjournal kan bevaras i en överskådlig tid framöver ska 

vårdgivaren bevara journalen i minst tio år efter att den sista anteckningen fördes, vilket innebär 

att kretsen av vårdpersonal som kan få tillgång till journalen och dess innehåll kan bli väldigt 

vid. I dagens allt mer digitaliserade samhälle har dock patienten en rätt att spärra sin 

elektroniska journal för vårdpersonal som inte är en del av patientens vårdprocess eller som är 

 
88 Prop. 2007/08:126 s. 200ff. 
89 Se prop. 2007/08:126 s. 143. 
90 Ibid. s. 34. 
91 Se avsnitt 3.2.2 ovan. 
92 Se avsnitt 4 nedan. 
93 Se avsnitt 3.2.2 ovan. 
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verksam i en annan enhet. Det är i dagsläget oklart om denna spärr kvarstår även efter patientens 

död, men den torde göra det.94 

 

Efter patientens död är alltså huvudregeln att deras patientjournal bevaras för all tid framöver 

och att de arkiveras som allmänna handlingar inom den offentliga vården. Ett av de syften som 

allmänna arkiv ska tillgodose är forskningens behov av information. Inom den medicinska 

forskningen är det relativt vanligt att granska avlidnas journaler för att samla in uppgifter om 

patienternas sjukdomshistoria. Etikprövningsnämnden ser i stort sett aldrig något problematiskt 

i detta och forskningens intresse av kunskap väger allt som oftast tyngre än den avlidnes 

integritetsskydd.95 

 

I och med införandet av PDL skulle den inre sekretessen och patientens integritetsskydd stärkas 

och där inräknat var även de avlidna patienterna. Det skulle förtydligas att obehörig personal 

inte har rätt att ta del av patienters personuppgifter.96 Detta omfattade dock inte i praktiken 

avlidna patienter och avlidna patienter kan inte sägas ha ett särskilt stort integritetsskydd 

gentemot vårdpersonalen genom den inre sekretessen. Patienters journaler sparas som 

huvudregel för all framtid och skyddas från utomstående genom den yttre sekretessen, men 

bevaras inom vårdverksamheten i minst tio år. Spärrar som uppförs i elektroniska journaler 

torde kvarstå efter en patients död, men rättsläget är idag väldigt osäkert. Medicinska forskare 

har även vad som verkar vara en ovillkorlig rätt till avlidna patienters journaler.  

 

När det kommer till forskningen begränsas forskarnas rätt till journalerna inte endast av den 

inre sekretessen dock. Etikprövningen kan godkänna forskarens projekt och dess rätt till 

patientjournaler. Däremot måste forskaren begära ut avlidna patienters journaler som allmänna 

handlingar. Detta utlämnande kan dock hindras med hänsyn till den yttre sekretessen.97 

 

 

 
94 Se avsnitt 3.2.1 ovan. 
95 Se avsnitt 3.3 ovan. 
96 Se avsnitt 3.3.3 ovan. 
97 Se avsnitt 5.2.2. nedan. 
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4. Den yttre sekretessen 
 

4.1 Inledning 
 

Enligt 25 kap. 1 § OSL råder sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården för uppgift 

om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess 

innebär enligt 3 kap. 1 § OSL ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom 

utlämnande av en allmän handling, eller på något annat sätt. Sekretessbestämmelsen är 

uppbyggd med ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för att alla uppgifter om 

den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden omfattas av sekretess och 

således inte får lämnas ut om den enskilde eller någon av dess närstående kan lida men. Att en 

patient lider men innebär i första hand att de blir utsatta för andras missaktning om uppgifter av 

deras personliga förhållanden blir kända. Sekretessbestämmelsen är således ett skydd emot 

integritetskränkningar.98 

 

Patientjournaler hos offentliga vårdgivare är som tidigare nämnts allmänna handlingar vilket 

innebär att de omfattas av offentlighetsprincipen. Patientjournaler inom den offentliga vården 

skyddas dock av ovan nämnda sekretessreglering. Eftersom den privata hälso- och sjukvården 

inte drivs av det allmänna omfattas personal inom den privata vården inte av reglerna om 

sekretess enligt OSL.99 Patientens integritetsskydd inom den privata hälso- och sjukvården 

regleras istället främst genom bestämmelsen om vårdpersonalens tystnadsplikt, 6 kap. 12 § 

PSL. Hälso- och sjukvårdspersonal inom den privata hälso- och sjukvården får inte obehörigen 

röja vad hen i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 

förhållanden. Bestämmelsen är snarlik sekretessbestämmelsen i OSL.  Målsättningen bakom 

bestämmelserna var att sekretessen inom den offentliga vården och tystnadsplikten inom den 

privata i princip borde vara densamma och att patientens integritetsskydd inte skulle variera 

beroende på var hen vårdas någonstans.100 Till skillnad från bestämmelsen i OSL bygger inte 

tystnadsplikten på ett skaderekvisit, utan stipulerar istället att vårdpersonalen inte obehörigen 

får röja information om patienten. Vid tolkningen av obehörigrekvisitet ska dock ledning finnas 

 
98 Prop. 1979/80:2 Del A s. 82f.  
99 Se prop. 1980/81:28 s. 21. 
100 Prop. 1979/80:2 s. 167 och prop. 1980/81:28 s. 22. 
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i den offentliga verksamhetens tolkning av men.101 Rent praktiskt ska således en menprövning 

göras innan uppgifter får lämnas ut även från den privata vården. 

 

4.2 Rätten till frid 
 

Redan 1935 diskuterades integritetsskyddet i förhållande till avlidna inom 

sekretessbestämmelserna inför införandet av lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att 

utbekomma allmänna handlingar. Diskussionen fördes dock i samband med diskussionen om 

närståendes rätt att även dem omfattas av integritetsskyddet, och att detta skydd inte ska 

upphöra för att den enskilde i fråga avlider.102 Detta förhållningssätt reflekterades också i 

praxis, där avlidna inte åtnjöt ett sekretesskydd om de inte också hade närstående som kunde 

lida men eller om de närstående i fråga samtyckte till ett utlämnande.103 Avlidnas egna integritet 

skyddades vid den här tiden inte av rätten, utan vilade eventuellt på omständigheten att de hade 

närstående som kunde lida men om uppgifter om dem lämnades ut. 

 

I förarbetena till den tidigare gällande sekretesslagen (1980:100) konstaterade 

departementschefen att det torde sakna betydelse att den vars sekretesskydd är i fråga har 

avlidit. Även här låg dock tyngdpunkten på de närståendes rätt till sekretess och att uppgifterna 

är sekretessbelagda så länge det finns närstående som kan lida men av ett utlämnande. Däremot 

konstaterade departementschefen även att det inte kan uteslutas att sekretesskyddet gäller även 

till förmån för den avlidna själv. Han motiverar detta ställningstagande med att påpeka att den 

avlidna har en rätt till frid enligt 5 kap. 4 § BrB och 7 kap. 3 § TF.104 Förtal av avlidna medför 

ansvar om det kränker den frid som bör tillkomma den avlidna. Vid införandet av 

brottsbestämmelsen framhöll straffrättskommittén att människor i allmänhet hyser en önskan 

att åtnjuta ett gott namn och rykte även efter döden. Kommittén framhöll även att det inte kunde 

anses respektera människovärdet att en individs integritetsskydd försvinner i och med stunden 

att de går bort och att det därefter är fritt fram att kränka den avlidnes ära utan bestraffning. 

Även de närstående har en rätt att inte lida av ett angrepp av deras avlidna nära och kära. Det 

var detta argument departementschefen senare tog fasta på för att införa det nya brottet, men 

 
101 Prop. 1980/81 s. 23.  
102 SOU 1935:5 s. 61f. Se även prop. 1937:107 s. 62.  
103 RÅ 1963 ref. 51; RÅ 1969 s. 317; RÅ 1970 s. 287; RÅ 1976 Ab 62. 
104 Prop. 1979/80:2 s. 84f. 
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erkände även att den avlidna själv torde ha rätt till en frid en viss tidsrymd efter att de har gått 

bort.105 

 

Vid diskussionen om avlidnas inte uteslutna rätt till sekretess i slutet av 1970-talet framhöll 

dock departementschefen att den nya sekretesslagen inte skulle leda till några förändringar i 

rättsläget.106 Uttalandet om den avlidnes rätt till frid blev dock föremål för diskussion i HFD 

redan år 1982. I RÅ 82 2:66 ville en pappa ta del av journalerna avseende sin avlidna dotter 

som hade förts vid en allmänpsykiatrisk klinik för att granska om det förekommit några 

försummelser eller brister i vården. Den avlidna hade för hälso- och sjukvårdspersonalen 

förklarat att ingen annan än hon själv fick lämna ut information om hennes tillstånd varken till 

hennes närstående eller till hennes vänner. Klinikchefen ansåg att denna önskan vara så pass 

stark att den även skulle respekteras efter döden och att sekretessen därför skulle kvarstå. Hälso- 

och sjukvården utvidgade således rätten till sekretess att även omfatta den avlidna själv och inte 

endast deras efterlevande närstående. Pappan överklagade beslutet till kammarrätten, som 

instämde i hälso- och sjukvårdens bedömning att den avlidnes önskan om att information om 

hennes tillstånd inte skulle lämnas ut från hälso- och sjukvårdens sida innebar att samtycket till 

ett utlämnande efter döden saknades. Kammarrätten påpekade också att det inte hade blivit 

klarlagt att det inte fanns andra närstående som kunde lida men av ett utlämnande. Vid en 

sammanvägd bedömning ansåg de därför att journalerna inte kunde lämnas ut. När målet togs 

upp i HFD hade pappan redan fått reda på det huvudsakliga innehållet i journalerna från annat 

håll och HFD såg således ingen anledning att fortsätta undanhålla honom uppgifterna. HFD 

framhöll att ett utlämnande av uppgifterna i detta skede inte skulle leda till att några intressen 

som knöt an till den avlidnes person skulle lida men.  

 

Även om fallet ovan inte ledde till ett faktiskt sekretesskydd för den avlidna öppnade dock HFD 

upp för möjligheten att ta hänsyn till den avlidnes rätt att inte få uppgifter om sig utlämnande 

även efter sin död. Detta var en kursändring från hållningen innan den tidigare gällande 

sekretesslagen hade trätt i kraft, där den avlidna inte beviljades ett eget integritetsskydd utan 

var beroende av närstående som kunde lida men av ett utlämnande av uppgifter för att sekretess 

skulle gälla. Ett av justitieråden utvecklade därför sin mening och påpekade att en avliden 

person faktiskt inte kan lida men. Han bemötte departementschefens uttalande i förarbetena 

 
105 Prop. 1962:10 s. 149ff. 
106 Prop. 1979/80:2 s. 85. 
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genom att påpeka att när man knyter den avlidnes inte uteslutna rätt till sekretess till brottet 

förtal av avliden torde det praktiska utrymmet för sekretesskydd för avlidna vara väldigt 

avgränsat och endast omfatta uppgifter som är ägnade att skapa missaktning och samtidigt 

kränka den avlidnes frid. Justitierådet upprepade även uttalandet om att den nya sekretesslagen 

inte skulle leda till någon ändring i rättspraxis, och att journaler tidigare har kunnat lämnas ut 

så länge inte någon närstående till den avlidna led men av ett utlämnande. Han framhöll även 

att en begäran av att få uppgifter från hälso- och sjukvården utlämnade oftast har sin botten i 

att journalen ska användas i ett rättsligt sammanhang, som att upprätta en anmälan om 

försummelser och brister i vården eller klaga ett testamente som upprättats under påverkan av 

en psykisk störning. I praxis hade tidigare detta fått väga tyngre än den avlidnas ett 

integritetsskydd.107 

 

Det skulle även dröja fram till år 2007 innan frågan om den avlidnas egna rätt till sekretess 

nådde HFD igen.108 I RÅ 2007 ref. 16 begärde en mamma att få ut journalerna avseende sin 

avlidna son, även denna gång för att granska om det förekommit några försummelser eller 

brister i vården. Den avlidna sonen hade dock, medan han fortfarande var i livet, uttryckligen 

förklarat att han inte ville att några uppgifter skulle lämnas ut till hans mamma. På grund av 

detta fann både stadsdelsförvaltningen och kammarrätten att det inte fanns grund att lämna ut 

handlingarna. Det fanns ingen annan närstående i fallet som kunde lida men av ett utlämnande 

och HFD hade därför att pröva om sekretessen kunde gälla till förmån för den avlidna själv. 

HFD hänvisade tillbaka till både förarbetsuttalandena från slutet av 1970-talet och 

resonemanget i RÅ 82 2:66 och drog slutsatsen att den menbedömning som ska göras vid en 

begäran av utlämnande av handlingar avseende en avliden kan medföra att sekretessen även 

anses föreligga till förmån för den avlidna själv. 

 

HFD konstaterade dock att bedömningen inte kan vara en vanlig menbedömning, med tanke på 

att en avliden rent praktiskt inte kan lida men. HFD fann även att en bedömning som tog sin 

grund i att sekretess skulle ha förelegat under tiden den avlidna levde även innebar att 

sekretessen skulle kvarstå efter döden innebar att sekretessen blev alldeles för vidsträckt. HFD 

tog således fasta på förarbetsuttalandet om hänvisningen till förtal av avliden, och fastställde 

att sekretess skulle gälla för uppgifter som kan anses kränka den frid som bör tillkomma den 

 
107 Jfr. RÅ 1963 ref. 51; RÅ 1969 s. 317; RÅ 1970 s. 287. 
108 Se dock RÅ 1992 not. 270 rörande ett avslag av en begäran att få ut en avlidens journal pga. att hans 
efterlevande fru skulle kunna lida men. 
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avlidna, t.ex. för integritetskänsliga uppgifter som det med fog kan antas att den avlidna inte 

velat skulle komma till någon annans kännedom ens efter hens död. Med tanke på att den 

avlidna i det aktuella fallet hade förklarat att han inte ville att hans mamma skulle få ta del av 

några uppgifter så skulle det kränka hans frid om handlingarna som berör sådana 

integritetskänsliga uppgifter lämnades ut. HFD avslog således begäran om att få ut just de 

integritetskänsliga uppgifterna av journalen, men biföll begäran för de resterande uppgifterna. 

 

4.3 Sekretessen 
 

4.3.1 Inledning 

 

HFD har fastställt att avlidna har en rätt till frid.109 Men hur ser det faktiska sekretesskyddet ut 

som? Ett av argumenten för att inte utvidga rätten till sekretess för att även omfatta de avlidna 

var att när någon begär ut journaler rörande avlidna är det ofta för att använda dem i andra 

rättsliga sammanhang; för att klandra testamenten, utreda om försummelse eller brister har 

begåtts i vården eller användas i tvister som inte hann handläggas innan den avlidna i fråga gick 

bort.110 Hur starkt väger den avlidnes rätt till sekretess jämtemot andra motstående intressen? 

Hur är den avlidnes sekretesskydd utformat och vilka uppgifter täcker det?  

 

4.3.2 Redan kända uppgifter 

 

Den är inte uteslutet att den som begär ut en patientjournal redan har vetskap om det mesta i 

journalen, men ändå av olika anledningar begär ut den. För att använda journalen under en 

arvstvist för att styrka att den avlidna antingen led eller inte led av en psykisk störning när hen 

upprättade ett testamente.111 För att stilla sin egen nyfikenhet.112 För att granska om 

försummelser eller brister har förekommit i den avlidnes vård och om en anmälan av 

vårdpersonalen kan vara aktuell.113 

 

 
109 Se avsnitt 4.2 ovan. 
110 Se RÅ 82 2:66. 
111 Se kammarrätten i Stockholm, dom 2019-04-11, mål 1427–19; kammarrätten i Stockholm, dom 2019-01-25, 
mål 10131–18; kammarrätten i Stockholm, dom 2018-02-12, mål 6666–17; kammarrätten i Göteborg, dom 
2018-01-30, mål 6010–17. 
112 Se kammarrätten i Stockholm, dom 2018-01-16, mål 9901–18. 
113 Se kammarrätten i Sundsvall, dom 2019-08-28, mål 1638–19. 
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Eftersom den avlidnes rätt till sekretess är kopplad till den avlidnes rätt till frid och därmed 

omfattar uppgifter som det med fog kan antas att den avlidna inte velat skulle komma till någon 

annans kännedom ens efter hens död så är det sällan en begäran om att få ta del av en avlidens 

journal när uppgifterna i fråga redan är kända avslås. I en dom från Sundsvalls kammarrätt 2019 

hade en son varit involverad i sin avlidna mammas vård och tidigare fått tillgång till mammans 

journaler. När regionen efter mammans bortgång vägrade att lämna ut journalerna fann 

kammarrätten att, mot bakgrund av uppgifternas art och beskaffenhet och omständigheten att 

sonen tidigare fått tagit del av dem, det  inte skulle störa den avlidnes frid att lämna ut 

handlingarna till den avlidnes son.114 I en liknande dom från Stockholms kammarrätt hade en 

dotter varit så pass inblandad i sin avlidna pappas vård att hon i praktiken torde ha haft vetskap 

om allt som stod i journalen redan och därför ansåg domstolen att ett utlämnande inte skulle 

störa den avlidnes frid.115 

 

I en dom från Stockholms kammarrätt begärde en man ut ett obduktionsprotokoll och 

argumenterade för att uppgifterna redan hade kommit till det allmännas kännedom eftersom 

dödsfallet hade varit föremål för medial uppmärksamhet och att sekretessen därför redan var 

bruten. Kammarrätten fann dock att uppgifterna, som innefattade händelseförloppet som 

föregått dödsfallet och resultatet av olika undersökningar av den avlidna, var så pass 

integritetskänsliga att ett utlämnande skulle kränka den avlidnes rätt till frid.116 I en annan dom 

från Stockholms kammarrätt hade en man begärt ut journalerna avseende Paolo Macchiarinis 

bl.a. avlidna patienter där endast datum, personnummer och namn skulle vara maskade, med 

argumentet att informationen om patienternas diagnoser och utförda ingrepp inte skulle kunna 

leda till identifiering av de individuella patienterna. Kammarrätten höll dock inte med och 

framhöll att pga. den stora spridningen Macchiarinis ingrepp redan hade fått skulle en 

avidentifiering av journalerna inte vara tillräckligt för att hindra en sammankoppling av de 

specifika patienterna och ingreppen. Ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle därför 

inte anses utgöra ett fullgott integritetsskydd för patienterna i fråga.117 

 

 
114 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2019-08-28, mål 1638–19. 
115 Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-01-25, mål 10131–18. Se även kammarrätten i Stockholm, dom 2018-
02-17, mål 6666–17 och kammarrätten i Göteborg, dom 2018-01-30, mål 6010–17. 
116 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-01-16, mål 9901–18. Jfr. kammarrätten i Göteborg, dom 2018-09-03, 
mål 2335–18. 
117 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-01-19, mål 7309–17. 
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4.3.3 Integritetskänsliga uppgifter 

 

Vissa uppgifter är av sin art så integritetskänsliga att de pga. sin rena natur skulle kränka den 

avlidnes frid om de lämnades ut.118 Uppgifter som kan anses vara så integritetskänsliga att de 

skulle komma att kränka den avlidnes frid är bl.a. uppgifter om patientens psykiska hälsa. I en 

dom från Sundsvalls kammarrätt hade en mamma begärt ut journalen rörande sin avlidna son 

från studenthälsan. Kammarrätten fann att de uppgifter som rörde hans fysiska hälsa och stora 

delar av hans psykiska hälsa inte var särskilt integritetskränkande men det fanns dock vissa 

uppgifter om hans psykiska hälsa som var av mer integritetskänslig karaktär. På grund av att 

den avlidna inte hade gett uttryck för att han inte ville att uppgifter om honom inte skulle lämnas 

ut efter hans död, fann kammarrätten att ett utlämnande inte skulle kränka hans frid och biföll 

mammans överklagande.119 En dom från Jönköpings kammarrätt handlade även den om den 

avlidnes psykiska hälsotillstånd. De uppgifterna ansågs så pass integritetskänsliga att de inte 

kunde lämnas ut. Däremot kunde uppgifter om den avlidnes fysiska hälsotillstånd lämnas ut 

tillsammans med deras dödsbevis och dödsorsaksintyg.120 

 

Även uppgifter från obduktioner anses vara så pass integritetskänsliga att de med hänsyn till 

den avlidnes rätt till frid inte kan lämnas ut.121 I en dom från Stockholms kammarrätt hade en 

vän begärt ut ett obduktionsutlåtande från en rättskemisk undersökning. Vännen hade tillåtelse 

från den avlidnes familj att få ut handlingarna och yrkade att hon hade varit en sådan nära vän 

till den avlidna att hen skulle vilja att hon fick reda på uppgifterna. Kammarrätten fann ändå att 

handlingarna innehöll sådana integritetskänsliga uppgifter att ett utlämnande skulle kränka den 

avlidnes frid.122 En dom från Göteborgs kammarrätt rörde även det en begäran av ett 

obduktionsprotokoll. Kammarrätten fann att uppgifterna av mer generell karaktär, som de 

närvarande läkarna och det slutgiltiga obduktionsresultatet, kunde lämnas ut. Uppgifterna av de 

 
118 Jfr. dock kammarrätten i Stockholm, dom 2018-12-05, mål 9030–18.  
119 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2019-07-11, mål 1567–19. Jämför nedan, avsnitt 5.3.4.  
120 Kammarrätten i Jönköping, dom 2019-07-02, mål 1117–19. Se även kammarrätten i Göteborg, dom 2019-
04-09, mål 466–19. Jfr. kammarrätten i Jönköping, 2018-11-06, mål 2242–18. 
121 I ett JO-beslut från 2018 kritiserar även Chefsjustitieombudsmannen rättsmedicinalverket för att inte ha 
tillräckligt tydliga riktlinjer för utlämnandet av protokoll av rättsmedicinska obduktioner, med hänvisning till att 
dessa protokoll kan innehålla integritetskänsliga uppgifter, se JO, dnr 5724–2017, beslut 2018-02-26. 
122 Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-03-21, mål 1208–19. Se även Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-
02-12, mål 387–19; Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-02-01, mål 44–19; Kammarrätten i Stockholm, dom 
2019-01-15, mål 9282–18; Kammarrätten i Jönköping, dom 2018-11-06, mål 2242–18. 
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faktiska iakttagelserna under obduktionen var dock av sådan art att ett utlämnande skulle ha 

kränkt den avlidnes frid.123  

 

Uppgifter rörande suicid är även dem väldigt integritetskänsliga. I en dom från Jönköpings 

kammarrätt hade en moster begärt ut journalerna rörande sin avlidna systerson. Den avlidna i 

fråga hade begått självmord och mostern och hennes anhöriga ville ta del av journalen för att få 

större insikt i den avlidnes sista tid i livet. Kammarrätten fann dock att det inte med fog gick att 

anta att den avlidna ville att uppgifterna i journalen skulle komma till någon annans kännedom 

efter hans död och ett utlämnande hade därmed kränkt den avlidnes rätt till frid.124 

 

En efterlevande maka hade begärt ut sin avlidna makes journal i en dom från Stockholms 

kammarrätt. Dessa uppgifter ansågs dock vara av sådan grundläggande karaktär, som den 

avlidnes boendesituation, omvårdnaden, medicinering, diagnoser, och vissa kliniska fynd, att 

de inte ansågs utgöra någon integritetskränkning om de lämnades ut. Kammarrätten förutsatte 

även att den efterlevande makan redan hade kännedom av många av uppgifterna och ett 

utlämnande således inte skulle kränka den avlidnes frid.125  

 

4.3.4 Viljeförklaringar 

 

I ett av de ovan nämnda fallen framhåller domstolen att den avlidna inte hade gett uttryck för 

att hans uppgifter inte fick lämnas ut till anhöriga. Även om vissa av uppgifterna i sig ansågs 

vara av en mer integritetskänslig karaktär kunde de lämnas ut på grund av denna 

omständighet.126 Omständigheten att den avlidna har förklarat att hen inte vill att hens uppgifter 

ska lämnas ut även efter dess död kan därför få en avgörande roll i bedömningen om den avlidna 

har ett integritetsskydd eller inte. 

 

I en dom från Jönköpings kammarrätt ville en syster få ut journalen från sin avlidna bror. 

Systern var den enda arvsberättigade släktingen, och även den enda närstående som eventuellt 

 
123 Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-09-03, mål 2335–18. Se även Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-
08-16, mål 6173–18 och Kammarrätten i Stockholm, dom 2017-03-20, mål 1241–17.  
124 Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-06-29, mål 1614–17.  
125 Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-04-11, mål 1427–19. Jfr. kammarrätten i Göteborg, dom 2018-09-03, 
mål 2335–18; kammarrätten i Sundsvall, dom 2018-04-19, mål 588–18; kammarrätten i Göteborg, dom 2018-
08-22, mål 3170–18. Jfr. dock kammarrätten i Stockholm, dom 2019-03-01, mål 331–19; kammarrätten i 
Jönköping 2019-02-26, mål 223–19; kammarrätten i Stockholm 2019-02-12, mål 387–19; kammarrätten i 
Stockholm, dom 2019-04-11, mål 665–14; kammarrätten i Jönköping, dom 2017-07-18, mål 1982–17. 
126 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2019-07-11, mål 1567–19.  
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kunde lida men och hon ville få ta del av journalhandlingarna för att styrka att brodern hade 

varit påverkad av en psykisk störning när ett testamente upprättades. Systern menade att 

uppgifterna i journalen inte var av sådan karaktär att hennes avlidna brors frid skulle kränkas. 

Däremot hade brodern förklarat för vårdpersonalen att han inte hade några problem med att 

uppgifter om honom lämnades ut, men att det inte under några omständigheter fick lämnas ut 

uppgifter till hans syster. Med tanke på patientens starka önskan ansåg kammarrätten att ett 

uppgiftsutlämnande därför skulle kränka den avlidnes rätt till frid.127 

 

Frågan om vilkens viljeförklaring som skulle vägas tyngst var knäckfrågan i ett fall från 

kammarrätten i Göteborg. Hemvårdsnämnden i en kommun ville få ut journalen av en avliden 

patient för att använda den som underlag för en Lex Maria-utredning. Den avlidnes dotter 

uttalade sig även till stöd för hemvårdsnämnden och menade att det hade varit den avlidnes 

önskan att handlingarna skulle lämnas ut. Socialnämnden, som var den myndighet som 

förvarade den avlidnes journal, påpekade att det fanns antecknat att den avlidna hade varit 

mycket mån om sin integritet under sin livstid, och att ett utlämnande av uppgifter skulle kränka 

den avlidnas frid. Kammarrätten fann att det inte var styrkt att den avlidnes dotter hade getts 

befogenhet att lämna samtycke till ett utlämnande å den avlidnes vägar och att de andra 

omständigheterna i fallet istället pekade på att ett utlämnande skulle kränka den avlidnes frid, 

vilket ledde till att överklagan avslogs.128 

 

4.3.5 Sammanfattning 

 

Avlidna har inte en uttalad rätt till sekretess enligt lagtexten. Genom förarbeten öppnas dock en 

indirekt rätt till sekretess upp genom ett uttalande om avlidnas rätt till frid. HFD har befäst en 

relativt snäv rätt till sekretess när det kommer till avlidna som endast omfattar 

integritetskänsliga uppgifter som det med fog kan antas att den avlidna inte velat skulle komma 

till någon annans kännedom ens efter hens död. Hur återspeglar sig dock denna rätt rent 

praktiskt i underrätterna och hur stor rätt till sekretess har faktiskt avlidna? 

 

Även om det var RÅ 82 2:66 som först öppnade upp möjligheten för avlidna att även de åtnjuta 

ett integritetsskydd i form av sekretess även efter deras död är det RÅ 2007 ref. 16 som verkar 

 
127 Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-07-27, mål 1997–17. 
128 Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-08-22, mål 1192–18. Se även kammarrätten i Göteborg, dom 2019-10-
25, mål 5206–19. 
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ha format stora delar av underrättspraxis. De två faktorer som tas mest i beaktning när domstolar 

erkänner den avlidnes rätt till sekretess är 1) hur pass integritetskänsliga uppgifterna i fråga är 

och 2) om den avlidna i fråga själv förklarade medan de fortfarande var i livet att de inte ville 

att uppgifter om dem skulle lämnas ut, som även var de två faktorer som spelade in i avgörandet 

från 2007. 

 

De uppgifter som kan anses vara så pass integritetskänsliga att de skulle anses kränka den 

avlidnes frid om de lämnades ut är bl.a. obduktionsresultat.129 Även uppgifter rörande suicid 

anses kränka den avlidnes frid och integritet så pass mycket att sekretess föreligger.130 Den 

psykiska hälsan ses också oftast som mer integritetskänslig än den fysiska.131 

 

Viljeförklaringar från patienten i fråga är även dem väldigt viktiga när det kommer till hur starkt 

integritetsskydd de får behålla även i döden. Om patienten inte innan de dog förklarat att de inte 

vill att uppgifter om den ska lämnas ut kan även uppgifter som anses vara integritetskänsliga 

lämnas ut.132 Om patienten vill behålla sitt integritetsskydd är det väldigt viktigt att de förklarar 

det.133 Patienten kan dock å andra sidan även försäkra sig om att vissa personer förvägras att ta 

del om alla uppgifter genom att förklara det.134  

 

Denna rättighet vilar dock på förutsättningen att patienten i fråga har förvägrat dessa personer 

uppgifter också medan de fortfarande var i livet. Om den som begär ut en patientjournal redan 

har vetskap om de eventuellt integritetskänsliga uppgifterna i handlingarna kommer det inte 

föreligga någon sekretess.135 Vid frågan om uppgifter som är kända genom medial 

uppmärksamhet stärks dock sekretessen och därmed den avlidnes integritetsskydd något. Även 

om den avlidnes sjukdomshistoria och dödsfall har diskuterats flitigt i media innebär detta inte 

automatiskt att de inte fortfarande har ett integritetsskydd från hälso- och sjukvårdens sida.136  

 

 
129 Se t.ex. kammarrätten i Stockholm, dom 2019-03-21, mål 1208–19 och kammarrätten i Göteborg, dom 
2018-09-03, mål 2335–18. 
130 Se t.ex. kammarrätten i Jönköping, dom 2017-06-29, mål 1614–17. 
131 Se t.ex. kammarrätten i Sundsvall, dom 2019-07-11, mål 1567–19 och kammarrätten i Jönköping, dom 2019-
07-02, mål 1117–19. Jfr RÅ 2007 ref. 16. 
132 Se t.ex. kammarrätten i Sundsvall, dom 2019-07-11, mål 1567–19 
133 Se t.ex. kammarrätten i Göteborg, dom 2018-08-22, mål 1192–18 
134 Se t.ex. RÅ 2007 ref. 16 och kammarrätten i Jönköping, dom 2017-07-27, mål 1997–17. 
135 Se t.ex. RÅ 82 2:66. Se även kammarrätten i Sundsvall, dom 2019-08-28, mål 1638–19 och kammarrätten i 
Stockholm, dom 2019-01-25, mål 10131–18. 
136 Se t.ex. kammarrätten i Stockholm, dom 2018-01-16, mål 9901–18 och kammarrätten i Stockholm, dom 
2018-01-19, mål 7309–17. 
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En avliden patient kan således anses ha rätt till sekretess rörande uppgifter som är så pass 

integritetskänsliga att det skulle störa deras frid som de har rätt till när de väl har avlidit. Dessa 

uppgifter måste dock utgöra en integritetskränkning av en viss grad för att omfattas av sekretess. 

Den avlidnes inställning till sekretessen medan de fortfarande var i livet har även betydelse och 

kan komma att både stärka och försvaga deras rätt till sekretess. För att försäkra sig om att 

sekretessen ska kvarstå även efter att de har avlidit är det av vikt att patienten förklarar deras 

önskan om detta. 

 

4.4 Rätten att dö i frid 
 

4.4.1 Inledning 

 

Den avlidna patienten kan ha rätt till sekretess gentemot utomstående om uppgifterna är så pass 

integritetskänsliga att de skulle störa den avlidnes frid vid ett utlämnande och helst även innan 

hen dog förklarade att de inte ville att uppgifterna skulle lämnas ut. Integritetskänsliga uppgifter 

måste oftast nå en högre grad av eventuell integritetskränkning för att sekretessen ska bestå 

även efter döden, men vid viljeförklaringar har patienter i underrättspraxis kunnat 

sekretessbelägga i stort sett alla typer av uppgifter gentemot en specifik grupp personer.137 Men 

innefattar detta även underrättelsen att man faktiskt har avlidit och därmed rätten att dö i frid? 

 

4.4.2 Gävlefallet 

 

Under våren 2017 avled en man på Gävle sjukhus efter en kort tids sjukdom. Han hade förklarat 

för vårdpersonalen att han inte ville att hans anhöriga skulle underrättas och att inte ens namn 

eller personnummer fick lämnas ut. Vårdpersonalen uppfyllde hans önskemål i enlighet med 

sekretesslagstiftningen och fann även att patientens önskan om att anhöriga inte skulle 

underrättas var så pass stark att sekretessen även skulle kvarstå efter att han avlidit. På grund 

av detta underrättades inte anhöriga om dödsfallet och fick inte heller vetskap om det förrän ett 

försäkringsbrev adresserat den avlidnes dödsbo delats ut 3 månader senare. Den avlidna hade 

under denna tid legat kvar på sjukhusets bårhus. Anhöriga till patienten anmälde sjukhuset till 

JO som riktade allvarlig kritik mot sjukhuset för dess agerande.138 

 

 
137 Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-07-27, mål 1997–17. 
138 JO, dnr 4878–2017, beslut 2018-02-27. 
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I beslutet diskuterade dock inte JO sekretesslagstiftningen, utan hänvisade endast till 

underrättelseskyldigheten i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80, HSF) och ett av deras 

tidigare avgöranden.139 I JO 2005/06 s. 236 hade en man avlidit på ett kommunalt boende och 

hade precis som mannen i Gävlefallet förklarat att han inte ville ha någon kontakt med anhöriga. 

Inte heller denna gång diskuterar JO sekretesslagstiftningen utan konstaterar endast att 

patientens önskan inte påverkar underrättelseskyldigheten. I de båda fallen motiveras även 

besluten med att underrättelsen inte endast är en föreskriven skyldighet utan även är av vikt för 

att respektera de anhöriga och även för att bestämmelserna om gravsättning och 

dödsboförvaltning ska uppfyllas.140 

 

4.4.3 Patientens rätt att dö i frid 

 

I de båda fallen ovan diskuterar inte JO den avlidnas eventuella rätt till sekretess utan hänvisar 

endast till underrättelseskyldigheten i HSF. Enligt 4 kap. 2 § HSL ska varje hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ha en verksamhetschef och enligt 4 kap. 3 § HSF har verksamhetschefen 

en skyldighet att underrätta anhöriga när en patient har avlidit.141 Detta är inte problematiskt 

inom den privata hälso- och sjukvården där även uppgiftsskyldigheter enligt förordningar ges 

tystnadspliktsbrytande verkan, 6 kap. 12 § 1 st. PSL. Även om man skulle finna att ett 

underrättande till den avlidnes anhöriga skulle strida mot den avlidnes rätt till tystnadsplikt så 

är det inte ett obehörigt röjande enligt uppgiftsskyldigheten. 

 

Om man skulle finna att ett utlämnande skulle strida mot den avlidnes rätt till sekretess blir det 

dock betydligt mer problematiskt inom den offentliga vården. Patienters rätt till sekretess är 

något starkare inom den offentliga vården i och med att OSL inte har en lika omfattande 

bestämmelse om uppgiftsskyldigheter som PSL har. Enligt 8 kap. 1 § OSL får sekretessbelagda 

uppgifter inte röjas om inte annat anges av OSL eller annan lag eller förordning som OSL 

hänvisar till. Enligt 10 kap. 28 § hindrar dock inte sekretessen ett utlämnande av uppgifter till 

en annan myndighet om det följer en uppgiftsskyldighet enligt lag eller förordning. Detta gäller 

alltså endast andra myndigheter och inte enskilda personer. En uppgiftsskyldighet till enskild 

enligt förordning ges således inte sekretessbrytande verkan enligt 10 kap. 28 §.  

 
139 Ibid. 
140 Ibid. och JO 2005/06 s. 236. 
141 Verksamhetschefen kan även delegera denna skyldighet till en befattningshavare inom verksamheten med 
tillräcklig kompetens och erfarenhet, 4 kap. 5 § HSF. 
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Förutsättningarna för vårdpersonal att få bryta sekretessen och fullgöra uppgiftsskyldigheter 

gentemot enskilda personer regleras i 25 kap. 11 § 6 p. OSL, som radar upp åtta olika lagar. 

Eftersom bestämmelsen endast räknar upp lagar ger uppgiftsskyldigheter enligt förordningar 

således inte rätt att bryta sekretessen gentemot enskilda personer inom den offentliga vården. 

Om omständigheten att en patient har avlidit skulle omfattas av sekretess har således inte den 

offentliga vården en lagstadgad rätt att bryta den sekretessen. 

 

Frågan är därför om omständigheten att man avlider omfattas av sekretess. Utgångspunkten i 

OSL är att det råder sekretess för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållanden. Den omständighet att man dör är en uppgift om ens hälsotillstånd. För 

att sekretessen ska bestå även efter patienten har dött ska uppgifterna enligt praxis vara så pass 

integritetskänsliga att det skulle störa den avlidnes frid eller föregås av en viljeförklaring från 

patienten. Även om det inte är uteslutet att an patient skulle finna det otroligt 

integritetskränkande att uppgiften att de har avlidit lämnas ut till anhöriga och att det skulle 

störa den enskildes frid är det mindre troligt att uppgiften i sig skulle anses vara så pass 

integritetskränkande att det endast på den grunden skulle medföra ett sekretesskydd, varken av 

hälso- och sjukvårdspersonal eller av rättsväsendet. Om uppgiften dock nu är så 

integritetskänslig torde det förhoppningsvis även ha framgått i form av en viljeförklaring och 

därmed leda till ett sekretesskydd. I de två JO-fallen ovan hade de två männen förvägrat sina 

anhöriga information medan de fortfarande var i livet och det framgår inte av besluten om de 

har haft avsikt att denna förvägran ska fortsätta in i döden eller inte. Med tanke på att 

vårdpersonalen valt att upprätthålla sekretessen även efter deras död måste de i alla fall ha tolkat 

männens önskan att även sträcka sig in i döden. 

 

JO förbiser som sagt denna diskussion och landar direkt i verksamhetschefens 

underrättelseskyldighet enligt HSF och de andra intressen som motiverar vad som eventuellt 

kan vara ett sekretessbrytande utlämnande. Rättsläget måste dock anses vara så otydligt att det 

i alla fall inte kan anses vara uteslutet att uppgiften att man avlidit skulle kunna omfattas av 

sekretess.  
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4.5. Sammanfattning 
 

4.5.1 Avlidnas integritetsskydd 

 

Frågan om avlidnas sekretesskydd inom hälso- och sjukvården har under de senaste 80 åren 

gått från att endast omfatta de anhöriga till den avlidnes integritetsskydd till att det idag ibland 

innebär ett lika starkt skydd för patienten oberoende om de lever eller inte. Avlidna har inte en 

uttalad rätt till sekretess enligt lagtexten men har idag enligt praxis en etablerad rättighet att luta 

sig tillbaka på. Frågan är om detta var lagstiftarens intention. 

 

Utvecklingen i praxis bygger på ett uttalande från en departementschef i ett förarbete från slutet 

av 70-talet. Han konstaterar att det inte är uteslutet att sekretessen även kan gälla till förmån för 

den avlidna själv och anknyter till förbudet mot förtal av avliden. Han påminner även om att 

den nya lagen inte ska innebära några förändringar i det då rådande rättsläget, som innebar att 

avlidna i stort sett endast njöt av ett integritetsskydd om ett utlämnande av uppgifter skulle 

innebära men för deras efterlevande.142 I RÅ 82 2:66 framhåller även ett av justitieråden vikten 

av återhållsamhet i tolkningen av uttalandet. Eftersom avlidnas rätt till sekretess anknyter till 

brottet förtal av avliden ska sekretessen endast hindra utlämnanden endast om uppgifterna kan 

komma att utsätta den avlidna för andras missaktning samtidigt som de kränker den avlidnes 

rätt till frid.143 

 

När HFD sedan prövade sekretessen till förmån till den avlidna själv igen tappades aspekten av 

att uppgifterna ska leda till andras missaktning och det fokuserades endast på den avlidnes rätt 

till frid. Däremot ställde man upp kravet på att uppgifterna ska vara så pass integritetskänsliga 

att det med fog kan antas att den avlidna inte velat att de skulle komma till någon annans 

kännedom ens efter hens död och att detta gärna skulle stödjas av en viljeförklaring.144 Detta 

har dock fortsatt urvattnas i underrättspraxis där endast en viljeförklaring kan räcka för ett 

sekretesskydd för de flesta typer av uppgifter.145 

 

 
142 Prop. 1979/80:2 Del A s. 84f. 
143 RÅ 82 2:66. 
144 RÅ 2007 ref. 16. 
145 Se bl.a. kammarrätten i Jönköping, dom 2017-07-27, mål 1997–17 och JO, dnr 4878–2017, beslut 2018-02-
27. 
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Avlidnas rätt till sekretess är dock idag en etablerad del av det svenska rättsordningen och om 

lagstiftaren vill ändra utformningen av den skulle det inte skada med ett förtydligande i 

lagtext.146 

 

4.5.2 Avlidnas intresse av integritetsskydd 

 

Den svenska rättsordningen erkänner idag avlidnas integritetsskydd i form av sekretess.147 Den 

svenska utvecklingen av avlidnas integritetsskydd för personuppgifter bygger på en väldigt 

liknande argumentation som Feibergs teori om självcentrerade intressen.148 Rätten erkänner den 

avlidnes intresse av att behålla sitt goda rykte och att inte utsättas för andras missaktning. Den 

svenska rättsordningen erkände den avlidnes rätt till skydd från förtal redan på 60-talet och det 

är denna reglering som avlidnas rätt till sekretess bygger på.149 Att sekretessen utvidgas till att 

omfatta även uppgifter av avlidna till förmån av den avlidna själv innebär att rätten även 

erkänner den avlidna patientens självcentrerade intresse av att behålla sin integritet även in i 

döden.  

 

Den svenska rättsordningen erkänner inte endast intressen som grundas i viljeförklaringar utan 

kan även skydda intressen oberoende av detta.150 Viljeförklaringar torde dock vara det säkraste 

sättet att försäkra sig om att ens intresse av integritet överlever ens egens död. Integritetsskyddet 

för ens personuppgifter kvarstår efter ens död oberoende av vad uppgifterna behandlar så länge 

man har förklarat att skyddet ska kvarstå. Detta är dock endast i teorin. I teori ska en patients 

viljeförklaring av att sekretesskyddet ska kvarstå även efter hens död. Men finns det garantier 

för att detta även sker i praktiken? 

 

4.5.3 Garantier för sekretess 

 

Avlidna patienter har rätt till sekretess inom den svenska rättsordningen. Vilket skydd har de 

dock för att denna rättighet ska efterlevas? Rättigheten är inte utskriven i lagen utan regleras 

 
146 Både Norge och Danmark har t.ex. uttryckliga bestämmelser för avlidnas sekretess direkt i lagtext, se nedan, 
avsnitt 5.5.3. 
147 Se avsnitt 3.3.5 ovan. 
148 Se avsnitt 2.3 ovan. 
149 Jfr Feinberg, 1980, s. 66. 
150 Se avsnitt 3.3.5 ovan. 
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helt genom praxis och det är frågan om gemene man ens har vetskap om att de har en viss rätt 

till sekretess även efter deras död. 

 

I både Norge och Danmark finns regler som tar sikte på avlidnas sekretess. I Norge får uppgifter 

om avlidna patienter lämnas ut om det finns viktiga skäl som talar för det, 24 § Lov om 

helsepersonell m.v. Vid bedömningen om uppgifterna kan lämnas ut ska hänsyn tas till den 

avlidnes vilja, informationens art och anhöriga och samhällets intressen. Den avlidnes 

närstående har dock alltid rätt till den avlidnes journal så länge inte särskilda skäl talar emot 

det, 24 § 2 st. I Danmark ska uppgifter om avlidna patienter lämnas ut om inte den avlidnes 

önskemål eller hänsynen som man ska visa den avlidna talar avgörande emot ett utlämnande, 9 

kap. 45 § Sundhedsloven. Detta överensstämmer i stora drag med hur det svenska 

sekretesskyddet för avlidna är utformat med särskilt integritetskänsliga uppgifter och 

viljeförklaringar. Det skulle således inte vara otänkbart att införa en liknande reglering i svensk 

lagstiftning för att förtydliga att även vi erkänner avlidnas rätt till sekretess. 

 

Avlidna patienter har en erkänd rätt till sekretess. Hur säkra kan de dock vara på att denna 

rättighet efterlevs, speciellt med tanke på att de inte kommer att vara närvarande för att 

kontrollera efterlevnaden? Patienten kan vara väldigt vokala med sin önskan om att inga 

uppgifter om dem ska lämnas ut och förhoppningsvis även vara ännu tydligare om att inga 

uppgifter ska lämnas ut även efter deras död. Med tur så kommer denna önskan att efterlevas 

av vårdpersonalen.  

 

Enligt PDL begränsas en patientjournals innehåll av 2 kap. 4 § som stipulerar under vilka 

omständigheter personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården. Utöver detta ska 

patientjournalen innehålla de uppgifter som behövs för att bereda patienten en god och säker 

vård, 3 kap. 6 §. Om en utomstående har fått ta del av en journalhandling ska det även i 

journalen antecknas vem personen var och när de fick ta del av handlingen, 3 kap. 11 §. Det 

finns däremot ingen skyldighet att anteckna önskemål som att sekretessen ska bestå även efter 

den avlidnes död. Det finns däremot inte heller något direkt förbud att anteckna önskemålet i 

journalen.151 Eftersom det inte finns något krav på anteckning har hälso- och 

sjukvårdspersonalen således inte heller någon skyldighet att anteckna patientens önskemål. 

Patientens viljeförklaring blir därför endast en muntlig utsaga som förhoppningsvis kommer att 

 
151 Ett sådant önskemål skulle kunna passa in i något av de uppräknade ändamålen i 2 kap. 4 § PDL. 
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leva kvar hos personalen och verksamheten. Om patienten endast uttrycker sin vilja för en 

enskild vårdpersonal en kort tid innan den dör och denna personal inte för denna information 

vidare i verksamheten finns det ingen garanti för att patientens önskemål kommer att efterlevas. 

Personalen som får veta informationen behöver inte vara den som är behörig att pröva om 

journalen kan lämnas ut och den som faktiskt gör prövningen kan således vara utan denna vitala 

information. Personalens anställning hos vårdgivaren kan även avslutas innan begäran att få ut 

handlingarna kommer in till verksamheten. 

 

För att den avlidnes rätt till sekretess ska efterlevas är det därför avgörande att deras 

viljeförklaringar att så ska ske kommer till verksamheten i stort tillkänna. Ett förtydligande om 

att patientens viljeförklaringar faktiskt ska antecknas skulle således även vara att önska.152 

 

5. Rätten att vila i frid 
 

5.1 Patientjournalen efter patientens död 
 

Varje patient inom den svenska hälso- och sjukvården har sin egen patientjournal. Beroende på 

varje patients individuella sjukdomshistoria kan journalerna se väldigt olika ut, där de som 

endast har sporadiska åkommor kommer att ha en relativt kort och kortfattad journal medan de 

som är kroniskt multisjuka kommer att ha en betydligt mer omfattande och mer komplicerad 

journal. Det som är lika för alla journaler är dock att de är en samling av en mängd olika 

personuppgifter av varierande integritetskänslighet beroende på vilken patient det är fråga om. 

Den svenska vården har ett gediget regelverk för att säkerställa patientens integritetsskydd för 

uppgifterna i journalen medan patienten fortfarande lever.153 Men vad händer med journalen 

efter att patienten har dött? 

 

Patientjournaler ska bevaras hos vårdgivaren i minst tio år sedan den senaste uppgiften fördes 

in i handlingen. Beroende på när avlidna patienters senaste vårdkontakt skedde kan journaler 

för dem som dör över tio år sedan det senaste vårdtillfället skedde redan ha blivit urgallrade 

från vårdens arkiv. Journaler för de som däremot dör inom de tio åren, eller de som dör i 

samband med vård, kommer dock att bevaras inom vårdverksamheten även efter att de avlidit. 

 
152 I Norge ska patientens önskemål om hälsovården antecknas enligt 6 § 1 st. a. Forskrift om pasientjournal. 
153 Se avsnitt 3.1.1 ovan. 
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Vid offentliga vårdgivare ska journaler efter de tio åren passerat arkiveras och får endast under 

särskilda omständigheter gallras. Privata vårdgivare har ingen skyldighet att fortsätta att 

arkivera journaler efter de tio åren, men har inte heller någon skyldighet att gallra sina arkiv 

från gamla journaler. Patientjournaler kan således sparas, i olika arkiv, för all tid framöver.154 

 

Patienten har en möjlighet att spärra sin elektroniska journal för vårdpersonal som jobbar vid 

en annan enhet eller inom en annan vårdprocess medan de fortfarande är i livet, och dessa 

spärrar torde inte hävas endast för att patienten har avlidit.155 Patientens journal kan dock 

användas som forskningsunderlag för annan vårdpersonal inom olika forskningsprojekt. 

Behandling av personuppgifter inom forskningsprojekt får utföras endast om det har godkänts 

vid en etikprövning. Uppgifter om avlidna patienter brukar dock som regel oftast godkännas. 

Innan forskaren får ta del av en avliden patients journal måste de dock begära ut journalen från 

ansvarig verksamhet och journalen ska genomgå en sekretessprövning innan den kan lämnas 

ut.156 

 

Avlidnas patientjournaler kan alltså sparas för all tid framöver och kan även begäras ut av 

allmänheten. Uppgifter från den offentliga sjukvården lyder dock under sekretess i höst sjuttio 

år, 25 kap. 1 § 3 st. OSL.157 Avlidna patienter erkänns även dem ett sekretesskydd, även om det 

inte är lika starkt som för levande patienter. Sekretessen kvarstår för avlidna patienter om det 

rör sig om väldigt integritetskänsliga uppgifter eller om de förklarade medan de fortfarande var 

i livet att de inte ville att uppgifter om dem ska lämnas ut efter deras död.158 Efter sjuttio år kan 

dock en patients journal lämnas ut obehindrat av sekretessen. 

 

Medan patienten fortfarande lever och fortfarande vårdas har hen ett relativt starkt 

integritetsskydd för de uppgifter som behandlas i sin patientjournal. Vårdpersonal får endast ta 

del av journalen om de deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för 

att utföra sitt arbete och patientens yttre sekretess är även starkare medan de fortfarande är i 

livet.159 Medan vården fortfarande fortgår känns det även naturligt att journalen fortsätter att 

förvaras hos vårdgivaren. Patienten har dock även en möjlighet att ansöka om att få journalen 

 
154 Se avsnitt 3.2.2 ovan. 
155 Se avsnitt 3.2.1 ovan. 
156 Se avsnitt 3.3 ovan. 
157 Tystnadsplikten inom den privata vården torde vara åtminstone lika länge, se prop. 1980/81:28 s. 22 och 28. 
Se även prop. 1979/80:2 s. 167. 
158 Se avsnitt 4.3 ovan. 
159 Se avsnitt 3.2.1 och avsnitt 4.2 ovan. 
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förstörd när den inte längre behövs för patientens vård, 8 kap. 4 § PDL. På grund av 

patientjournalens ställning som allmän handling kommer den dock med största sannolikhet att 

fortsätta existera långt längre än vad patienten själv gör och med patientens död försvagas även 

integritetsskyddet för uppgifterna i journalen. 

 

5.2 Integritetsskyddet för den avlidna patientens uppgifter 
 

5.2.1 Den yttre sekretessen 

 

Varför är dock integritetsskyddet för avlidna patienter ens en fråga? Avlidna kan inte uppleva 

obehag eller känna sig kränkta och därför torde inte heller, logiskt sett, deras integritetsskydd 

vara av någon större betydelse. Om de inte kan känna sig kränka kan de således inte heller ha 

ett intresse av att skyddas från integritetsintrång. 

 

Den filosofiska frågan om avlidna har intressen, som borde skyddas av rätten, eller inte är 

omdebatterad och har inte heller något riktigt svar.160 Däremot upprätthålls avlidnas intresse av 

integritetsskydd av den svenska rättsordningen.161 Lagstiftaren har tagit ett aktivt 

ställningstagande för att skydda avlidna från förtal och öppnade även upp för möjligheten att 

sekretess även skulle kunna omfatta avlidna. Förvaltningsdomstolarna har även använt sig av 

denna möjlighet för att utveckla ett integritetsskydd för uppgifter i avlidna patienters journaler 

under vissa omständigheter. Om detta var lagstiftarens intention är oklart, men genom praxis 

har domstolarna erkänt inte endast avlidnas intresse av att skyddas från förtal utan även från att 

integritetskänsliga uppgifter om dem sprids.162 

 

Detta integritetsskydd skulle dock med fördel även kunna bli en del av lagsexten. I både Norge 

och Danmark har aktiva ställningstaganden tagits till förmån för åtminstone avlidnas yttre 

sekretess. I båda fallen har lagstiftaren stipulerat under vilka omständigheter sekretessen ska 

gälla och under vilka omständigheter de ska brytas. I Sverige har utformningen av avlidnas 

sekretess lämnats helt till förvaltningsdomstolarna utan att lagstiftaren uttryckligen har erkänt 

avlidnas intresse av integritetsskydd genom yttre sekretess. Rättstillämpningen är inte heller 

helt enhetlig, där HFD har en mer restriktiv hållning medan kammarrätterna har tagit en mer 

 
160 Se t.ex. Feinberg, 1980; Partridge, 1981; Levenbook, 1984; Pitcher, 1984; Smolensky, 2009; Young, 2013; 
Buitelaar, 2017. 
161 Jfr. dock prop. 1994/95:148 s. 20. 
162 Se avsnitt 4.5.1 ovan. 
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generös ställning och upprätthållit sekretessen även i de fall där alla de kriterier som ställts upp 

i HFD:s prejudikat inte är uppfyllda.163 För att få klarhet i om avlidna ens har ett intresse av att 

åtnjuta ett integritetsskydd i form av sekretess och om skyddet torde vara antingen snävare eller 

mer generöst än i dagens läge skulle det vara av fördel att lagstiftaren befäste skyddets vara 

eller icke vara i lagtext. 

 

Ett klarare ställningstagande från lagstiftaren skulle inte endast vara till fördel för 

rättstillämpningen, utan skulle även vara till fördel för vårdpersonalen, som är den första 

tillämparen i frågor om sekretess eller tystnadsplikt gäller för patientjournaler, 6 kap. 3 § OSL 

och 6 kap. 12 § PSL. Vårdpersonalen har redan ett gediget regelverk att förhålla sig till och det 

blir knappast lättare att få en övergripande förståelse för vilka regler som gäller när även 

domstolspraxis måste tas i beaktande. Om avlidnas intresse av skydd för sin sekretess är 

någonting som lagstiftaren vill upprätthålla skulle det med fördel kunna skrivas ut i lagtext så 

att det blir mer handfast för de som i första hand ska upprätthålla detta skydd. 

 

Ett förtydligande av hur starkt avlidnas sekretesskydd är och under vilka omständigheter det 

skulle omfatta skulle även kunna förhindra ett återupprepande av det olyckliga fallet i Gävle.164 

Jag hävdar att sjukhuspersonalen endast följde gällande rätt; att sekretess råder över uppgifter 

som skulle störa den avlidnes frid om de lämnades ut, vilket de gjorde bedömningen att en 

utlämning skulle göra i detta fall, och att uppgiftsskyldigheten i HSF inte har sekretessbrytande 

verkan inom den offentliga vården. Ett ställningstagande om att sekretessen antingen omfattar 

eller inte omfattar den omständighet att du har avlidit, eller att bestämmelsen i HSF ska ha 

sekretessbrytande verkan, skulle kunna förhindra en annan patient att ligga bortglömd i ett 

bårhus i 3 månader.  

 

Om skyddet för avlidnas yttre sekretess befästs i lag skulle det även vara av vikt att patienters 

viljeförklaringar av att sekretesskyddet ska bestå även efter att de har dött antecknas, med fördel 

i självaste journalen. Om sekretesskyddet består i samma form som det är utformat idag är 

patientens viljeförklaringar en väldigt viktig del i att skyddet faktiskt ska bestå. Muntliga 

utsagor till vårdpersonal om en vilja att sekretessen ska kvarstå även efter döden lever vidare 

endast så länge vårdpersonalen kommer ihåg det eller jobbar kvar inom verksamheten. För att 

 
163 Se avsnitt 4.5.3 ovan. 
164 Se avsnitt 4.4 ovan. 
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garantera att skyddet faktiskt kvarstår skulle det således vara till stor fördel att viljeförklaringen 

också skrivs ner. 

 

5.2.2 Den inre sekretessen 

 

I brist på ett klart ställningstagande från lagstiftaren i frågan om avlidnas intresse av integritet 

ska skyddas eller inte skiljer sig även skydden åt beroende på om det är frågan om inre eller 

yttre sekretess. Domstolspraxis har utvecklat ett integritetsskydd för den yttre sekretessen, men 

samma utveckling har inte skett inom den inre sekretessen.165 Den avlidna patientens spärrar i 

sin elektriska journal torde inte kunna häves efter hens död, men detta skulle lika gärna kunna 

bero på en lagteknisk slump som att lagstiftaren har ett intresse av att skydda den avlidnes 

integritet.166 

 

I etikprövningar för forskning ges uppgifter i avlidnas journaler knappast något integritetsskydd 

över huvud taget. Forskningsprojekt där forskare har haft en önskan att granska avlidnas 

journaler har beviljats i alla fall som publicerats av Överklagandenämnden för etikprövning 

sedan år 2004. Forskare måste dock begära ut patientjournalen från ansvarig verksamhet och 

handlingen måste genomgå en sekretessprövning innan den kan lämnas ut. Under åren 2017–

2019 var det endast ett fall där en forskares begäran om att få ut en avlidens journal 

överklagades till domstol. I det fallet nekade kammarrätten forskarens begäran med hänvisning 

till att den avlidnes närstående kunde lida men vid ett utlämnande.167 Hur ofta forskare får 

avslag på begäran att få ut avlidnas journaler, och om de någonsin får det med hänvisning till 

den avlidnes egna sekretess, är inom utrymmet inom denna uppsats omöjligt att säga. 

 

Det faktumet att Överklagandenämnden för etikprövning aldrig verkar upprätthålla ett 

integritetsskydd för avlidna patienters uppgifter är dock anmärkningsvärt. Få patienter tänker 

nog på att de uppgifter de lämnar till sina vårdgivare kan komma att bli subjekt för forskning 

efter att de har dött. En patient lämnar sina uppgifter till sin vårdgivare i syftet att få så god vård 

som möjligt och gör det i förtroendet att uppgifterna kommer att skyddas från att spridas till 

obehöriga personer. Med tanke på att patienten kan influera vilka som får tillgång till sina 

 
165 Se avsnitt 3 och 4 ovan. 
166 Se avsnitt 3.2.1 ovan. 
167 Se kammarrätten i Stockholm, dom 2019-02-08, mål 10310–18. 
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uppgifter medan de fortfarande är i livet är det inte omöjligt att tänka sig att detta intresse skulle 

kunna överleva även deras död. 

 

Däremot är patientjournaler allmänna handlingar inom den offentliga vården och har en speciell 

ställning därav. Syftet med att allmänna handlingar ska arkiveras och sparas är för att vara till 

nytta till forskningen och att bevara det nationella kulturarvet, 3 § arkivlagen. Lagstiftaren har 

även gjort en avvägning av den enskildes intresse av integritetsskydd och forskningens nytta 

och funnit att forskningens nytta väger tyngre i de fall de har godkänts av etikprövningen.168 

Ett svagare integritetsskydd för personuppgifter inom den inre sekretessen när de dör är kanske 

därför någonting som patienten måste finna sig i. 

 

5.3 Rätten att vila i frid 
 

Den avlidna patienten har ett begränsat integritetsskydd för sina personuppgifter inom den 

svenska hälso- och sjukvården. Lagstiftaren har inte tagit ett klart ställningstagande för avlidnas 

intresse av att upprätthålla skyddet för sin integritet vilket avspeglar sig i det oklara rättsläget 

för integritetsskyddet inom den inre sekretessen. Däremot har förvaltningsdomstolarna 

utvecklat ett något starkare integritetsskydd när det kommer till den yttre sekretessen. 

 

Många individer bryr sig nog inte om vad som händer med ens integritetsskydd när man väl 

dör. En har med största sannolikhet ingen möjlighet att veta när ens integritet har kränkts när 

en väl är död, så varför ens oroa sig för vad som eventuellt kommer att ske när en inte kommer 

att uppleva konsekvenserna av det? Det finns dock de som faktiskt brys sig och som faktiskt 

oroar sig för denna eventuella framtid. Den svenska rättsordningen har erkänt avlidnas intresse 

av att inte lida av förtal med hänvisning till att även avlidna har en rätt till frid. Rätten har även 

kommit en bit på vägen att erkänna patienters intresse av att skydda sina personuppgifter även 

efter att de har dött. Dock finns det fortfarande en hel del att förstärka för att erkänna detta 

intresse fullt ut. 

 

För endast döden är viss och alla har en rätt att vila i frid. 

  

 
168 Se prop. 2007/08:126 s. 203. 



47 
 

Källförteckning 
 

Offentligt tryck 

Regeringens propositioner 

Prop. 1937:107 med förslag till lag om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna 

handlingar. 

Prop. 1962:10 med förslag till brottsbalk. 

Prop. 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars 

offentlighet. 

Prop. 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m. 

Prop. 1980/81:28 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och 

sjukvården samt den allmänna försäkringen. 

Prop. 1984/85:189 om patientjournallag m.m. 

Prop. 1989/90:72 om arkiv m.m. 

Prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. 

Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1935:5 Förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet. 

 

Offentligt tryck från EU 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. 

 

Rättspraxis 

Avgöranden från Högsta Förvaltningsdomstolen 

RÅ 1951 ref. 29. 

RÅ 1963 ref. 51. 

RÅ 1969 s. 317. 

RÅ 1970 s. 287. 

RÅ 1976 Ab 62. 

RÅ 81 2:45. 



48 
 

RÅ 82 2:66. 

RÅ 1992 not. 270. 

RÅ 2007 ref. 16. 

 

Hovrättsavgöranden 

Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2015-06-30, B 3027–14. 

 

Kammarrättsavgöranden 

Kammarrätten i Göteborg 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-01-30, mål 6010–17. 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-08-22, mål 1192–18. 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-08-22, mål 3170–18. 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-09-03, mål 2335–18. 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2019-04-09, mål 466–19. 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2019-10-25, mål 5206–19. 

 

Kammarrätten i Jönköping 

Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-06-29, mål 1614–17. 

Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-07-18, mål 1982–17. 

Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-07-27, mål 1997–17. 

Kammarrätten i Jönköping, dom 2018-11-06, mål 2242–18. 

Kammarrätten i Jönköping, dom 2019-02-26, mål 223–19. 

Kammarrätten i Jönköping, dom 2019-07-02, mål 1117–19. 

 

Kammarrätten i Stockholm 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2017-03-20, mål 1241–17. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-01-16, mål 9901–18. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-01-19, mål 7309–17. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-02-12, mål 6666–17. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-08-16, mål 6173–18. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2018-12-05, mål 9030–18. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-01-15, mål 9282–18. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-01-25, mål 10131–18. 



49 
 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-02-01, mål 44–19. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-02-08, mål 10310–18. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-02-12, mål 387–19. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-03-01, mål 331–19. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-03-21, mål 1208–19. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-04-11, mål 665–19. 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-04-11, mål 1427–19. 

 

Kammarrätten i Sundsvall 

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2018-04-19, mål 588–18. 

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2019-07-11, mål 1567–19. 

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2019-08-28, mål 1638–19. 

 

Justitieombudsmannens beslut 

JO 2005/06 s. 236. 

JO, dnr 5724–2017, beslut 2018-02-26. 

JO, dnr 4878–2017, beslut 2018-02-27. 

 

Beslut från Överklagandenämnden för etikprövning 

ÖNEP, dnr Ö 21–2009, beslut 2009-10-05. 

ÖNEP, dnr Ö 11–2010, beslut 2010-06-11. 

ÖNEP, dnr Ö 13–2010, beslut 2010-07-13. 

ÖNEP, dnr Ö 15–2012, beslut 2012-05-23. 

ÖNEP, dnr Ö 49–2012, beslut 2012-12-19. 

ÖNEP, dnr Ö 5–2013, beslut 2013-02-21. 

ÖNEP, dnr Ö 18–2013, beslut 2013-04-25. 

ÖNEP, dnr O 28–2015, beslut 2015-11-23. 

 

Litteratur 

Andersson, Margareta, Ignjatić, Sanna V., Integritet - ett lagstadgat begrepp för hälso- och 

sjukvård, Uppsala, Centrum för omvårdnadsvetenskap, 1988.  

Andersson, Margareta, Integritet som begrepp och princip – En studie av ett vårdetiskt ideal i 

utveckling, Åbo, Åbo Akademis förlag, 1994. 



50 
 

Andersson, Margareta, Integritet som begrepp och princip för god vård, i Wiklund Gustin, Lena,  

Blomquist, Clarence, Medicinsk etik, Stockholm, Natur och kultur, 1971. 

Buitelaar, J.C, Post-mortem privacy and informational self-determination, i Ethics and 

Information Technology, vol.19 nr. 2, 2017, s.129-142. 

Collste, Göran, Behandling av personuppgifter och personlig integritet. En etisk analys, i SOU 

1997:39 Integritet, offentlighet och informationsteknik, 1997, s. 789–807. 

de Maupassant, Guy, Bel Ami, Malmö, Världslitteraturens Förlag AB, 1974. 

Feinberg, Joel, Rights, justice, and the bounds of liberty, Princeton, Princeton University Press, 

1980. 

Hermerén, Göran, Hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial, Stockholm, 

Vetenskapsrådet, 2007. 

Hermerén, Göran, Kunskapens pris – Forskningsetiska problem och principer i humaniora och 

samhällsvetenskap, andra upplagan, Stockholm, Tryckeri AB Federativ, 1996. 

Kellgren, Jan, Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och reflektioner, Pozkal, 

Studentlitteratur, 2007. 

Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk? i Förvaltningsrättslig 

tidskrift, nr. 3, 1989, s.115–129. 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, elfte upplagan, Uppsala, Iuste, 2019. 

Levenbook Barbara Baum, Harming someone after his death, i Ethics, vol. 94 nr. 3, 1984, s. 

407-419. 

Partridge, Ernest, Posthumous Interests and Posthumous Respect, i Ethics, vol. 91 nr. 2, 1981, 

s. 243-264. 

Pitcher, George, The misfortunes of the dead, i American Philosophical Quarterly, vol. 21 nr. 

2, 1984, s. 183-188. 

Sandén, Ulrika, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, 

Uppsala, Iustus Förlag AB, 2012. 

Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap? i Magnusson Sjöberg, Cecilia, Wahlgren, Peter (red.), 

Festskrift för Peter Seipel, 2006, Stockholm, Norstedts Juridik, s. 527–552. 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och 

argumentation, färde upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik, 2018. 

Smolensky, Kirsten Rabe, Rights of the dead, i Hofstra L. Rev, vol. 37 nr. 1, 2009, s. 763-1171. 

Whitman, James Q., The two western cultures of privacy: Dignity versus liberty, i The Yale 

Law Journal, vol. 113, nr. 6, 2004, s. 1151-1221. 



51 
 

Young, Hilary, The right to posthumous bodily integrity and implications of whose right it is, i 

Marquette Elder's Advisor, vol. 14 nr. 2, 2013, s. 197-267. 

 

Övrigt 

Internetkällor 

Fonus, [https://www.fonus.se/vita-arkivet/], hämtad 2019-11-06. 

Skatteverket, [https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/narenanhorigdor/ 

dodsfalletregistreras.4.76a43be412206334b89800018611.html], hämtad 2019-10-09. 

Socialstyrelsen, [https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/alla-

register/dodsorsaksregistret/], hämtad 2019-10-09. 

Svenska Akademien, [https://svenska.se/tre/?sok=integritet&pz=1], hämtad 2019-10-10. 

Överklagandenämnden för etikprövning, [https://www.onep.se/start/soek-bland-oeverklagade-

beslut/], hämtad 2019-12-09. 


