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Abstract

Sandén, Ulrika. Sekretess och tystnadsplikt i offentlig och privat hälso- och sjukvård – ett 
skydd för patientens personliga integritet. Confidentiality in public and private health care – 
protecting the patient’s privacy. Iustus Förlag AB. 389 pp. Uppsala 2012. ISSN 1404-9198, 
ISBN 978-91-7678-824-0. 

This thesis focuses on the protection of the patient’s privacy in health care in Sweden. It is 
crucially important that the patient has confidence in the health care and that patient data 
are kept secret from other persons and authorities. A patient who is unsure about secrecy and 
confidentiality may choose not to provide data that could prove necessary for health care per-
sonnel to arrive at an accurate diagnosis. Some individuals might even avoid seeking medical 
help from fear that data may be spread to outsiders. Inadequate protection of sensitive data 
may lead to the confidence of citizens in health care eventually eroding or vanishing completely. 
Protection of patient privacy is thus of fundamental importance in this area. 

In the area of health care, the intention of the legislator is that the regulations regarding 
secrecy in public health care and confidentiality in private health care will guarantee protection 
of patient privacy. Secrecy in public health care is regulated mainly in Chapter 25, Section 1 of 
the Swedish Public Access to Information and Secrecy Act (2009:400). In private health care, 
confidentiality is regulated mainly in Chapter 6, Section 12, first paragraph, and Section 16 of 
the Swedish Act on Patient Safety (2010:659).

The overall purpose of the thesis is to examine and analyse the legislator’s intentions and 
the juridical construction regarding the rules of secrecy and confidentiality, from the perspec-
tive of patient privacy. The starting point of the thesis is that the patient’s privacy should be 
strongly protected. 

One of the main conclusions is that the legal construction cannot be considered to be in 
accordance with the legislator’s intention that the regulation of patient privacy protection 
should constitute a strong protection for the patient’s privacy, be comprehensible, clear and 
easy to apply for health care personnel, as well as being the same in both public and private 
health care. 

Keywords: confidentiality, consent, data, duty to disclose, health care personnel, health care 
provider, legal guardian, medical record, patient, privacy, public and private health care, secrecy. 

Ulrika Sandén, Juridiska institutionen, Umeå universitet, 901 87 Umeå
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1 Inledning

1.1  Uppgifter om patienten inom hälso- och sjukvården
En man överdoserar läkemedel i syfte att begå självmord. Han ångrar sin hand-
ling och ringer efter ambulans för att få hjälp att ta sig till sjukhuset. När 
ambulanspersonalen kommer till mannens bostad är det svårt att få kontakt 
med honom och personalen noterar att det finns barnkläder och barnleksaker i 
lägenheten. Ambulanspersonalen frågar mannen om det bor någon ytterligare 
person i bostaden. Mannen uppger att han bor ensam. Som svar på frågan 
om han vill att någon närstående ska kontaktas berättar han för den personal 
som tar emot honom vid sjukhuset att han inte vill att någon ska informeras 
om var han befinner sig, eftersom han har hemlighållit sin depression för sina 
föräldrar, syskon och vänner. Den läkare som tar hand om mannen läser hans 
patientjournal och får på så sätt information om vilket läkemedel som han kan 
ha överdoserat. Av journalen framgår även att mannen sedan två år har kontakt 
med psykiatrin. Ambulanspersonalen nämner för den ansvarige läkaren att det 
i mannens lägenhet finns kläder och leksaker som tyder på att barn bor där. 
Läkaren kontaktar socialtjänsten och informerar en socialsekreterare om man-
nens situation och att det kan finnas barn som behöver tas om hand. Läkaren 
kontaktar även mannens pappa och dokumenterar i mannens patientjournal viss 
information om mannen som pappan lämnar. Dagen efter mannens självmords-
försök under söker läkaren mannen och de samtalar bl.a. om hans sjukdomsbild, 
nuvarande medicinering och det stöd hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 
kan erbjuda honom. Samtalet mellan läkaren och mannen sker utan att dörren 
stängts till det rum där samtalet pågår. Utanför rummet väntar mannens syster 
och hon hör vad hennes bror och läkaren talar om. Innan mannen lämnar 
sjukhuset begär han att få läsa sin patientjournal för att få information om vad 
läkaren har dokumenterat om honom. Efter att mannen skrivits ut från sjukhu-
set rapporterar en administratör in uppgifter om mannens vård till ett nationellt 
kvalitetsregister för psykiatrisk vård samt till det nationella patientregistret. 

Detta är ett fiktivt fall där en man kontaktar hälso- och sjukvården för att få 
vård i samband med ett självmordsförsök, och i och med detta träder han in i 
en sektor där en förutsättning för att ge patienten en god och säker vård kan 
vara att hälso- och sjukvårdspersonalen har viss information om patienten.1 

1 Det finns ingen legaldefinition av begreppet patient. Jag använder begreppet patient även för 
de personer som i olika lagar, förordningar och föreskrifter på hälso- och sjukvårdens område 
beskrivs som vårdtagare, vårdsökande, vårdbehövande, den sjuke, den smittade, etc. 
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1 Inledning

Uppgifter om patienten kan t.ex. vara en förutsättning för att en läkare ska 
kunna ställa en korrekt diagnos. 

Det finns många sätt att få den information om patienten som hälso- och 
sjukvårdspersonalen behöver. Patienten själv utgör en källa till information. 
Genom att patienten besvarar personalens frågor erhålls uppgifter om honom 
eller henne.2 Information om patienten kan även fås genom olika under-
sökningar, observationer, tester och provtagningar av patienten. Vidare kan 
hälso- och sjukvårdspersonalen samla in information om patienten genom 
samtal med andra personer än patienten själv, t.ex. patientens barn, föräldrar 
eller andra närstående. Ytterligare ett sätt att erhålla uppgifter är att fråga 
annan hälso- och sjukvårdspersonal. Upplysningar om patienten kan också 
erhållas genom att hälso- och sjukvårdspersonalen tar del av den information 
som finns dokumenterad i patientjournalen.3 

Samtidigt som patienten har ett intresse av att få god och säker vård har 
hon ett intresse av att integritetskänsliga uppgifter som rör henne skyddas 
och inte lämnas från hälso- och sjukvården till utomstående, dvs. till andra 
enskilda personer eller till myndigheter utanför vårdgivarens verksamhet.4 
Information om en patients somatiska eller psykiska sjukdomar kan av andra 
personer uppfattas som skrämmande eller obehaglig och kan leda till att hen-
nes relation till närstående, vänner, arbetskamrater m.fl. förändras. 

Det är av största vikt att patienten känner förtroende för hälso- och sjuk-
vården och dess personal och för att de uppgifter som patienten lämnar inte 
röjs för utomstående. En patient som inte är säker på att uppgifter om henne 
hemlighålls kan välja att inte berätta allt, dvs. utelämna även sådana uppgifter 
som t.ex. kan behövas för att kunna ställa en korrekt diagnos.  Vissa personer 
kanske till och med undviker att söka vård av rädsla för att uppgifter kan 
komma att lämnas till utomstående. Ett bristande skydd för integritetskäns-
liga uppgifter kan i förlängningen leda till att medborgarnas förtroende för 
hälso- och sjukvården minskar eller rent av försvinner. Skyddet för patientens 
personliga integritet är således av grundläggande betydelse inom området 
hälso- och sjukvård. 

2 För att inte göra texten alltför tungläst kommer jag fortsättningsvis inte att skriva ”han eller 
hon” när det är patienten som avses. Patienten benämns därför genomgående ”hon” om det 
inte i det konkreta fallet är fråga om en manlig patient. 
3 Hartlev redogör ingående för olika ”oplysningskilder” som kan bidra med uppgifter om 
patientens hälsotillstånd m.m., se Hartlev, Fortrolighed i sundhetsretten – et patientretligt 
perspektiv s. 341 ff. 
4 Med enskilda personer avses såväl enskilda fysiska personer som enskilda juridiska personer. 
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Bestämmelser som syftar till att utgöra ett skydd för den enskildes per-
sonliga integritet finns på såväl internationell som nationell nivå. På euro-
peisk nivå är det främst artikel 8 i Europarådets konvention angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,5 Europa-
konventionen, som erbjuder ett skydd för den enskildes personliga integritet. 
Europakonventionen är sedan år 1995 inkorporerad i svensk rätt som vanlig 
lag.6 Enligt artikel 8.1 Europakonventionen har var och en rätt till respekt för 
sitt privatliv, vilket bl.a. anses omfatta skydd för information om personliga 
förhållanden, såsom medicinska uppgifter.7 Rättigheten får enligt artikel 8.2. 
inskränkas endast om det sker med stöd av lag och om det är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle med hänsyn till vissa angivna skäl, bl.a. till skydd för 
andra personers fri- och rättigheter. Vidare krävs att inskränkningen av den 
enskildes rätt till privatliv ska stå i proportion till det intresse den är avsedd 
att tillgodose. Artikel 8 anses primärt innebära att staten ska avhålla sig från 
ingrepp i den skyddade rättigheten. Denna artikel anses också innebära en 
skyldighet för staten att i vissa fall vidta positiva åtgärder för att skydda den 
enskilde. Sådana positiva åtgärder kan t.ex. utgöras av lagstiftning.8 

I Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna 
och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och 
medicin,9 Biomedicinkonventionen, specificeras och vidareutvecklas det skydd 
som följer av Europakonventionen.10 Syftet med Biomedicinkonventionen  är 
att skydda människor i samband med hälso- och sjukvård samt biomedicinsk 
forskning.11 Sverige undertecknade Biomedicinkonventionen år 1997 men 
har ännu inte ratificerat den, vilket innebär att den inte är juridiskt bindande. 
Enligt artikel 10.1 Biomedicinkonventionen har var och en rätt till respekt 
för sitt privatliv i fråga om uppgifter rörande hans eller hennes hälsa. Denna 

5 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
6 Europakonventionen har således inte getts ställning av grundlag. I 2 kap. 19 § RF har emel-
lertid införts en bestämmelse om att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med 
Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen, se närmare prop. 1993/94:117 s. 35 ff. 
och s. 53 f. 
7 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 313 ff. 
8 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 302. 
9 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with 
regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Bio-
medicine. 
10 I inledningen, ”preambeln”, till Biomedicinkonventionen hänvisas till Europakonventio-
nen samt ett flertal andra internationella dokument. 
11 För en närmare redogörelse av Biomedicinkonventionen se Rynning, Mänskliga rättig-
heter och biomedicin – om Europarådets konvention och svensk rätt, i: de lege. Juridiska 
fakulteten i Uppsala årsbok, årgång 7, 1997 s. 311 ff. 
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rättighet får enligt artikel 26.1 endast inskränkas i nationell lag under förut-
sättning att inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med 
hänsyn bl.a. till skyddet för andra personers fri- och rättigheter. 

På svensk nationell nivå finns grundläggande bestämmelser om skyddet 
för den enskildes personliga integritet i regeringsformen. Enligt målsättnings-
stadgandet i 1 kap. 2 § fjärde stycket ska det allmänna värna den enskildes 
privat- och familjeliv. Avsikten med denna bestämmelse är att markera några 
av de viktigare målen för samhällets verksamhet.12 I 2 kap. 6 § andra stycket 
regeringsformen anges att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot 
betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke 
och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhål-
landen. Avsikten med denna bestämmelse, som infördes den 1 januari 2011, 
är att på ett tydligare sätt betona vikten av respekt för individens rätt att själv 
förfoga över och ta ställning till det allmännas tillgång till sådan information 
som rör hans eller hennes privata förhållanden.13 Grundlagsskyddet i 2 kap. 
6 § andra stycket regeringsformen får inskränkas endast i den särskilda ord-
ning som är föreskriven i 2 kap. 20 §, dvs. med stöd av lag. Vidare krävs enligt 
2 kap. 21 § att begränsningarna bl.a. ska vara nödvändiga för att tillgodose ett 
ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. 

En vägledande utgångspunkt för lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens 
område är respekten för patientens integritet. I 2 a § hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), HSL, anges att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet samt att vården och behandlingen 
så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Avsikten med bestämmelsen är att understryka vikten av en medmänsklig 
och förstående inriktning av hälso- och sjukvården samt att betona att en 
vårdsökande är en medmänniska som alltid har rätt till okränkt värdighet 
och integritet när hon utnyttjar hälso- och sjukvårdens tjänster.14 År 1986 
framhöll Data- och offentlighetskommittén att 

12 Se prop. 1975/76:209 s. 128 och s. 131.
13 Se prop. 2009/10:80 s. 176. Abrahamsson menar att avsikten med bestämmelsen är att 
tvinga lagstiftaren att ta integritetsskyddet på större allvar än tidigare, se Abrahamsson, Inte-
gritetsskydd med eller utan förnuft, SvJT 2009 s. 422. Det kan nämnas att Abrahamsson 
var ordförande i Integritetsskyddskommittén, vars förslag i slutbetänkandet Skyddet för den 
personliga integriteten (SOU 2008:3) ligger till grund för bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra 
stycket regeringsformen. 
14 Se prop. 1981/82:97 s. 117. 
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”[d]et är mot bakgrund av hälso- och sjukvårdslagens honnörsord om själv-
bestämmande, integritet och samråd som man bör se de stränga bestäm-
melserna om sekretess till skydd för den enskildes personliga integritet inom 
hälso- och sjukvården.”15 

Bestämmelserna om sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård och om 
tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård syftar till att utgöra ett skydd 
för den enskildes personliga integritet.16 Sekretess inom den offentliga hälso- 
och sjukvården regleras främst i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), OSL. Enligt denna bestämmelse råder presumtion för sekretess 
för uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. 
Denna presumtion för sekretess innebär att en uppgift får röjas för utomstå-
ende endast om det står klart att detta kan ske utan att patienten eller någon 
närstående till henne lider men. Hälso- och sjukvård som bedrivs av privata 
vårdgivare omfattas däremot inte av OSL, utan inom den privata hälso- och 
sjukvården ska i stället tystnadspliktsbestämmelserna i patientsäkerhetslagen 
(2010:659), PSL, tillämpas. Inom den privata hälso- och sjukvården regleras 
tystnadsplikten främst i 6 kap. 12 § första stycket samt 16 § PSL. Av dessa 
bestämmelser anses följa en presumtion för tystnadsplikt för samma uppgifter 
som skyddas av sekretess enligt OSL. Presumtionen för sekretess och tystnads-
plikt innebär således att en uppgift om en patient får lämnas till utomstående 
endast om det i det enskilda fallet kan konstateras att varken patienten eller 
någon närstående till henne lider men av att uppgiften röjs. 

Lagstiftaren framhåller i olika sammanhang att 

”sjukvården hör till de områden där kraven på sekretess kring enskildas per-
sonliga förhållanden gör sig starkast gällande.”17 

”[p]å vårdområdet kan sekretessen i förhållande till andra myndigheter bli av 
avgörande betydelse för enskildas benägenhet att söka stöd och hjälp.”18 

15 SOU 1986:24 s. 47. Integritetsskyddskommittén uttalade år 2007 att kravet i 2 a § HSL 
på att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för individens självbestämmande och inte-
gritet har haft en avgörande betydelse för sekretessregleringen på området, se SOU 2007:22 
Del 1 s. 320. 
16 Sekretess och tystnadsplikt är av intresse för patienten ur två olika aspekter: dels som ett 
skydd för patientens personliga integritet, dels som en begränsning av patientens tillgång till 
information när sekretess eller tystnadsplikt anses föreligga gentemot henne själv.
17 Prop. 1979/80:2 s. 160. 
18 Prop. 1981/82:186 s. 12.
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”[e]n enskild skall således med förtroende kunna vända sig till en vårdmyn-
dighet för att få hjälp med sina problem i förvissningen att de uppgifter han 
eller hon lämnar inte sprids vidare.”19

Utöver sekretess- och tystnadspliktsregleringen finns bestämmelser i olika 
registerförfattningar, exempelvis personuppgiftslagen (1998:204),20 som tar 
sikte på att skydda den enskildes personliga integritet genom att i möjligaste 
utsträckning begränsa möjligheterna för obehöriga intrång vid anskaffande, 
användande och utnyttjande av registrerade personuppgifter. Särskilda bestäm-
melser om behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården finns i 
patientdatalagen (2008:355), PDL. Ett av lagens syften är enligt 1 kap. 2 § att 
personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga 
registrerades integritet respekteras.21

1.2 Syfte och avgränsningar
Reglerna om sekretess och tystnadsplikt är av grundläggande betydelse för 
skyddet av patientens personliga integritet. Avhandlingens övergripande syfte 
är att undersöka och analysera lagstiftarens intentioner med och den rättsliga 
konstruktionen av dessa regler, ur patientens integritetsperspektiv. Utgångs-
punkten för avhandlingen är att patienten ska omfattas av ett starkt skydd för 
den personliga integriteten. 

Det övergripande syftet indelas i fyra delsyften. Det första delsyftet rör 
ramen för patientens integritetsskydd. I olika lagstiftningsärenden framhålls 
vikten av att en patient med förtroende ska kunna vända sig till hälso- och 
sjukvården i förvissning om att de uppgifter som hon lämnar om sig själv inte 
röjs för utomstående.22 Därför har lagstiftaren skapat ett integritetsskydd som 
bl.a. består av bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. När patienten, 
frivilligt eller med tvång, träder in i den ram där hälso- och sjukvård ges 

19 Prop. 1990/91:111 s. 11. Ett i princip likalydande uttalande återfinns i prop. 2007/08:70 
s. 134.
20 År 1995 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 
1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter, dataskyddsdirektivet. Detta direktiv har införlivats 
med svensk lagstiftning genom personuppgiftslagen, se närmare prop. 1997/98:44.
21 När avhandlingsarbetet påbörjades fanns tre centrala lagar för patientens integritetsskydd: 
sekretesslagen (1980:100), lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område och patientjournallagen (1985:562). Dessa har under arbetets gång ersatts med OSL, 
PSL och PDL.
22 Se t.ex. prop. 1990/91:111 s. 11, prop. 2003/04:30 s. 194 och prop. 2007/08:70 s. 134.
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startar en process där uppgifter om henne samlas in genom undersökningar, 
observationer, tester, provtagningar, samtal m.m. Vissa av dessa mer eller 
mindre integritetskänsliga uppgifter dokumenteras i hennes patientjournal. 
Delsyftet är att beskriva och analysera begreppen sekretess och tystnadsplikt, 
att undersöka vem som ska iaktta sekretess och tystnadsplikt samt att granska 
patientjournalen som informationskälla för olika intressenter. 

Det andra delsyftet rör den rättsliga konstruktionen av reglerna om sekre-
tess och tystnadsplikt. I hälso- och sjukvården finns inom den ram som lag-
stiftaren avser att som huvudregel hålla sluten två huvudsakliga informations-
källor, nämligen personalen och patientjournalen. Delsyftet är att utreda och 
analysera det skydd för patientens personliga integritet som erbjuds utifrån 
regleringens konstruktion och om det står i överensstämmelse med det skydd 
för patientens personliga integritet som lagstiftaren avsett. 

Eftersom lagstiftarens avsikt är att uppgifter om patienten som huvudregel 
inte ska vidarebefordras utanför denna ram är det tredje delsyftet att undersö-
ka och analysera under vilka förutsättningar som patientuppgifter får lämnas 
till enskilda personer eller till myndigheter utanför ramen. En av de personer 
som anses vara utanför ramen är patienten själv, liksom patientens närstående. 

Hälso- och sjukvård bedrivs av både offentliga och privata vårdgivare, där 
utvecklingen går mot ett allt större inslag av privata vårdgivare. Uppgifter om 
patienter hos offentliga vårdgivare omfattas av sekretess enligt OSL, medan 
uppgifter om patienter hos privata vårdgivare omfattas av tystnadsplikt enligt 
PSL. Bestämmelserna i respektive lag har olika utformning, men lagstiftaren 
tycks ha uppfattningen att patientens integritetsskydd är detsamma, oavsett 
om det är fråga om offentlig eller privat hälso- och sjukvård.23 Det fjärde, och 
sista, delsyftet är att analysera om integritetsskyddet verkligen är detsamma 
eller om det finns några skillnader i patientens integritetsskydd mellan offent-
lig och privat hälso- och sjukvård. 

Arbetet avgränsas till att främst behandla den del av integritetsskyddet som 
utgörs av bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. Avsikten med dessa 
bestämmelser är att de ska utgöra ett integritetsskydd vid utlämnande av 
patientuppgifter till utomstående, vilket innebär att insamling och behand-
ling av känsliga personuppgifter i övrigt endast behandlas undantagsvis. 
Eftersom det övergripande syftet är att undersöka och analysera lagstiftarens 
intentioner med och den rättsliga konstruktionen av reglerna om sekretess 

23 Se t.ex. prop. 1988/89:5 s. 70, prop. 1991/92:104 s. 16, prop. 1992/93:43 s. 12, prop. 
1997/98:21 s. 14, prop. 1997/98:108 s. 33, prop. 1997/98:109 s. 64, prop. 2007/08:126 s. 46 
samt prop. 2011/12:53 s. 19. 
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och tystnadsplikt i svensk rätt, utelämnas de internationella aspekterna på 
sekretess och tystnadsplikt, vilket utgör en annan avgränsning. Hälso- och 
sjukvård bedrivs av offentliga och privata vårdgivare. Vissa privata vårdgivare 
ska jämställas med offentliga sådana.24 De rättsliga problem som det kan ge 
upphov till, liksom den hälso- och sjukvård som bedrivs av privata vårdgivare 
vid öppenvårdsapotek, berörs inte. 

1.3 Metod och material 
Avhandlingens frågeställningar är styrande för metod och material. Som 
redan framgått är det huvudsakliga syftet inte att fastställa gällande rätt, utan 
att analysera lagstiftarens intentioner med och den rättsliga konstruktionen 
av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Studien är rättsvetenskaplig och 
baseras till största del på rättskällorna lagtext och lagförarbeten.25 

Den praxis som studeras utgörs av domar av Högsta förvaltningsdomsto-
len26 och kammarrätterna samt beslut av Justitieombudsmannen, JO, och 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. 

I avhandlingen förekommer prejudikat och notisfall från Högsta förvalt-
ningsdomstolen huvudsakligen i beskrivningar av och diskussioner om rätts-
liga begrepp. Denna rättpraxis används bl.a. för att visa att vissa rättsliga 

24 Se 2 kap. 3–5 §§ OSL. För en diskussion om konsekvenserna av att vissa privata vårdgivare 
ska jämställas med offentliga sådana, se t.ex. Landelius, Vård och omsorg i offentlig eller privat 
regi – en rättsvetenskaplig studie. 
25 För en diskussion om rättsvetenskap se t.ex. Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rätts-
vetenskap, i: Frändberg, Göransson & Håstad (red.), Festskrift till Stig Strömholm s. 35 ff., 
Agell, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen. Med en exkurs om rättsvetenskapen i 
Sverige, SvJT 2002 s. 243 ff., Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen, i: Fränd-
berg, Göransson & Håstad (red.), Festskrift till Stig Strömholm s. 351 ff., Jareborg, Rätts-
dogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1 ff., Lavin, Är den förvaltningsrättsliga forskningen 
rättsdogmatisk?, FT 1989 s. 115 ff., Lavin, Om förvaltningsrättslig forskning. En replik, 
FT 1990 s. 71 ff., Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 105 ff., Pezcenik, Om 
den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 1990 s. 41 ff., Sandgren, Om 
empiri och rättsvetenskap. Del I, JT 1995–96 s. 726 ff., Sandgren, Om empiri och rättsveten-
skap. Del II, JT 1995–96 s. 1035 ff., Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, i: Magnusson Sjöberg 
& Wahlgren (red.), Festskrift till Peter Seipel s. 527 ff., Wahlgren, Syfte och nytta med rätts-
vetenskapliga arbeten, SvJT 2002 s. 293 ff. samt Westberg, Avhandlingsskrivande och val av 
forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet, i: Heuman (red.), Festskrift till Per 
Olof Bolding s. 421 ff.
26 Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Hän-
visningar till äldre rättsfall i löpande text benämns Högsta förvaltningsdomstolens praxis etc. 
De rättsfall som refereras betecknas med RÅ och i dessa benämns domstolen Högsta förvalt-
ningsdomstolen. 
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begrepp behöver förtydligas i syfte att erbjuda patienten ett starkt integritets-
skydd. Prejudikat och notisfall har samlats in genom en sökning av publice-
rade rättsfall. De domar som utgör material i avhandlingen rör huvudsak-
ligen tillämpningen av sekretessregleringen i offentlig hälso- och sjukvård. 
Det finns endast ett fåtal publicerade avgöranden som rör tillämpningen av 
reglerna om tystnadsplikt i privat hälso- och sjukvård. 

Underrätts- och myndighetspraxis används bl.a. för att illustrera hur lagen 
kommit att tillämpas både på underrätts- och myndighetsnivå i enskilda 
fall, exempelvis om underrätts- och myndighetsavgöranden överensstämmer 
med regelverkets konstruktion och lagstiftarens intentioner. Underrätts- och 
myndighetspraxis förekommer även i beskrivningar av och diskussioner om 
rättsliga begrepp.

Jag har inte gjort någon systematisk genomgång av underrättspraxis, vilket 
inte heller behövs eftersom sådan praxis används exemplifierande. Kammar-
rättsdomarna är slumpvist utvalda och avser perioden 2000 till 2011. Kam-
marrättsavgörandena rör tillämpningen av såväl sekretessreglerna i offentlig 
hälso- och sjukvård som tystnadspliktreglerna i privat hälso- och sjukvård. 

I avhandlingen används även JO-beslut. JO:s tillsyn och kontroll över 
den offentliga hälso- och sjukvården syftar till att granska huruvida offent-
liga vårdgivare och deras personal t.ex. uppfyller kraven i OSL. Besluten har 
framför allt valts utifrån en genomgång av JO:s ämbetsberättelser under åren 
1980 till 2011. 

HSAN är en domstolsliknande myndighet som infördes år 1980 och var 
fram till den 1 januari 2011 den myndighet som utgjorde första instans i 
ärenden om hälso- och sjukvårdspersonalens disciplinansvar. Till HSAN 
kunde patienter anmäla hälso- och sjukvårdspersonal bl.a. för att ha åsido-
satt bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt. I avhandlingen används 
beslut från HSAN exemplifierande och de rör framför allt tillämpningen av 
de regler som berör sekretess i offentlig hälso- och sjukvård och tystnadsplikt i 
privat hälso- och sjukvård. Jag har studerat cirka 250 beslut som HSAN under 
åren 2004 till 2010 rubricerat ”sekretess” eller ”tystnadsplikt”. I diskussioner 
om rättsliga begrepp används även ett antal beslut som inte rör sekretess och 
tystnadsplikt. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd utgör material i avhandling-
en. Föreskrifterna och de allmänna råden används bl.a. för att undersöka om 
innehållet i dessa står i överensstämmelse med lagtexten, liksom om de i övrigt 
står i samklang med lagstiftarens intentioner.

Utöver den begränsade rättsvetenskapliga forskningen på området har även 
litteratur av handbokskaraktär använts. 
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Lagstiftaren vidtar ständigt ändringar i det hälso- och sjukvårdsrättsliga 
regelverket. Lagändringar efter den 31 december 2011 har inte tagits hänsyn 
till. Inte heller annat material som har blivit tillgängligt efter detta datum har 
beaktats.

1.4 Personlig integritet – avhandlingens utgångspunkt
Begreppet personlig integritet är ett rättsligt begrepp, och även avhandling-
ens utgångspunkt. Begreppet är mångfacetterat och en entydig och allmänt 
accepterad definition saknas, såväl i svensk lagstiftning som i svensk doktrin. 
När begreppet personlig integritet och dess skydd diskuteras uppkommer där-
för ofta frågan vad som egentligen avses med detta begrepp.27 Jag avser dock 
inte att försöka fastställa den närmare innebörden av begreppet personlig inte-
gritet, utan i stället att lyfta fram exempel på hur det har diskuterats i statliga 
utredningar och doktrin, för att därefter formulera begreppets innehåll såsom 
det förstås i avhandlingen. 

Begreppet personlig integritet och dess skydd har med mer eller mindre 
hög intensitet diskuterats i en rad olika sammanhang.28 Diskussionen har 
förts framför allt sedan slutet av 1960-talet och ofta varit kopplad till behand-
ling av personuppgifter främst med hjälp av datateknik.29 

27 Personlig integritet är inte det enda begrepp som förekommer i sammanhang när integri-
tetsfrågor diskuteras, t.ex. används även begreppet privatliv, privatlivets fred samt privat- och 
familjeliv. I den angloamerikanska diskussionen används dessutom i allmänhet begreppet ”pri-
vacy”. Det hävdas ibland att begreppet ”privacy” har en något vidare syftning än vad som i 
Sverige vanligtvis anses innefattas i begreppet personlig integritet, se SOU 2007:22 Del 1 s. 53. 
28 Även inom andra discipliner än den rättsvetenskapliga diskuteras begreppet personlig inte-
gritet. Hermerén, professor i medicinsk etik, undersöker och analyserar begreppet integri-
tet i Hermerén, Kunskapens pris. Forskningsetiska problem och principer i humaniora och 
samhällsvetenskap s. 150 ff. Collste, professor i tillämpad etik, diskuterar begreppet personlig 
integritet i Collste,  Behandling av personuppgifter och personlig integritet. En etisk analys, 
SOU 1997:39, bilaga 4 s. 789 ff. Hansson, professor i biomedicinsk etik, problematiserar 
integritet ur olika perspektiv i Hansson, Integritet. I spänningen mellan avskildhet och delak-
tighet. Beckman, docent i statsvetenskap, diskuterar demokratiska aspekter på den personliga 
integriteten i Beckman, Demokrati och genetisk integritet, SvJT 2004 s. 487 ff.
29 Se t.ex. Strömholm, Individens skyddade personlighetssfär, i: Om våra rättigheter. Anto-
logi utgiven av Rättsfonden s. 35 och Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 19. Hansson 
menar att den moderna juridiska diskussionen om rätten mot intrång i privatlivet har alltid 
tagit ny fart i samband med att teknikutvecklingen tillhandahåller nya medel för insyn och 
övervakning. Han ger ett antal exempel, bl.a. att datakommunikation via Internet kraftigt har 
ökat insynsmöjligheterna, se Hansson, Integritet. I spänningen mellan avskildhet och delak-
tighet s. 213 f. För en exposé över integritetsskyddsdebatten i svensk kontext, se Abrahams-
son, Integritetsskyddet i samhällsdebatten, SOU 2007:22 Del 1, Appendix s. 493 ff. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   24 2012-08-01   11.07



25

1 Inledning

Ett viktigt försök att definiera integritetsbegreppet gjordes i samband med 
den nordiska konferens som Internationella juristkommissionen anordnade år 
1967 kring temat privatlivets rättsskydd. Kommissionen antog en resolution 
som vunnit såväl nationell som internationell uppmärksamhet.30 I resolutio-
nen användes uttrycket ”right to privacy”, vilket definierades som 

”[…] the right to be let alone to live one’s own life with the minimum degree 
of interference.”31 

Internationella juristkommissionen angav i punktform olika konkreta åtgärder 
som ansågs innebära intrång i den enskildes privatliv, exempelvis kroppsun-
dersökningar, medicinska undersökningar, psykiska eller fysiska tester, osanna 
eller irrelevanta kränkande påståenden om en person, offentligt yppande av 
privata förhållanden samt yppande av förtroenden.32

Strömholm framhöll år 1971 att privatlivets helgd och integritetsskydd 
blivit värdeladdade men oanalyserade honnörsord som utgör en plåga i all 
saklig debatt.33 Han menade att den lämpligaste metoden att för kompara-
tiva syften få grepp om det vaga ämnesområdet skydd för privatlivet eller 
integriteten är att ange vilka konkreta åtgärder som vid en liberal tolkning 
av begreppet privatliv principiellt kan anses som kränkningar.34 Strömholm 
delade in dessa kränkningar i tre huvudgrupper: 1) intrång i en annan persons 
privata sfär, oavsett om det sker i fysisk eller annan mening; 2) insamlande av 
uppgifter om en persons privata förhållanden; 3) offentliggörande eller annat 
utnyttjande av material om en persons privata förhållanden. Dessa tre huvud-
grupper konkretiserades i fjorton punkter. En av dessa punkter, punkten tio, 
utgörs av spridande av förtroliga uppgifter, t.ex. genom läkare.35 I olika sam-

30 T.ex. Strömholm framhåller resolutionens nationella och internationella betydelse, se Ström-
holm, Integritetsskyddet. Ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT 1971 s. 696 f. 
Resolutionens betydelse framhålls även av Integritetsskyddskommittén, se SOU 2007:22 
Del 1 s. 56, och av Westregård i Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 47. 
31 Internationella Juristkommissionens resolution, avsnitt I punkt 2. Resolutionen återfinns 
i Strömholm, Right of Privacy and Rights of the Personality s. 237 ff. 
32 Internationella Juristkommissionens resolution, avsnitt I punkt 3. 
33 Se Strömholm, Integritetsskyddet. Ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT 
1971 s. 696. 
34 Strömholm påpekar att begreppen privatliv och integritet inte är synonymer även om de 
ofta behandlas så. Han talar i första hand om privatliv, begreppet integritet undviks, se Ström-
holm, Integritetsskyddet. Ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT 1971 s. 698. 
35 Se Strömholm, Integritetsskyddet. Ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT 
1971 s. 698. Se även Strömholm, Individens skyddade personlighetssfär, i: Om våra rättighe-
ter. Antologi utgiven av Rättsfonden s. 30. 
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manhang benämns Strömholms uppräkning av olika typer av kränkningar 
som ”Strömholms upprättade kränkningskatalog”.36

Helmius undersökte år 2000 polisens befogenheter att göra intrång i den 
personliga integriteten i samband med polisens spaning. Hon konstaterade 
att begreppet integritet är mångtydigt och att det aldrig har diskuterats vad 
som skulle kunna ingå i begreppet på det område som var föremål för hennes 
undersökning, dvs. polisens spaning. Helmius uttalade att när det gäller hur 
skyddet för den personliga integriteten ska avgränsas kan det därför endast bli 
fråga om en precisering av vad som menas med begreppet i just den situation 
som reglerna avser att behandla.37 

År 2002 gjorde Westregård en översiktlig kartläggning av hur integritets-
begreppet används i svensk rätt.38 Hennes slutsats var att begreppet används 
i flera olika betydelser och oftast utan någon närmare definition. Westregård 
konstaterade sammanfattningsvis att det inte finns någon enhetlig definition 
av integritetsbegreppet i svensk rätt.39

”Samma ord, personlig integritet, används för att beteckna olika slags inte-
gritet, såväl kroppsliga som psykologiska aspekter av denna. Glidningar före-
kommer i användningen av begreppet. Ibland används det i betydelsen att 
vara en rättighet och ibland i betydelsen att individen har rätt till integritet.”40 

Ett antal statliga utredningar har behandlat frågan om skyddet för den enskil-
des personliga integritet och i det sammanhanget även försökt att definiera 
begreppet utifrån de utgångspunkter som varit relevanta i respektive utred-
ning. I utredningar från början av 1970-talet och framåt förekommer hänvis-
ningar till den resolution som den Internationella juristkommissionen antog 
år 1967 samt till Strömholms kränkningskatalog.41 

Uppdraget för 1966 års integritetsskyddskommitté var att utreda frågor om 
ett förstärkt integritetsskydd på personrättens område.42 Kommittén menade 

36 Se t.ex. SOU 1997:39 s. 179. 
37 Se Helmius, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning s. 123 f.
38 Se Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 45 ff.
39 Se Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 45, s. 47 och s. 61.
40 Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet s. 47. 
41 Se t.ex. SOU 1972:47 s. 56, SOU 1980:8 s. 70, SOU 1997:39 s. 179 f., SOU 2004:6 s. 29, 
SOU 2007:22 Del 1 s. 55 ff., SOU 2007:45 s. 175 f. samt SOU 2008:3 s. 249. 
42 Se SOU 1980:8 s. 9. Skydd mot kränkningar vid informationsanskaffning med hjälp av 
akustisk apparatur behandlades i delbetänkandet Skydd mot avlyssning (SOU 1970:47), 
medan skydd mot kränkningar vid anskaffning av information med hjälp av optisk apparatur 
några år senare behandlades i delbetänkandet Fotografering och integritet (SOU 1974:85). 
Ytterligare några år senare lämnade integritetsskyddskommittén sitt slutbetänkande Privatlivets  

12-35 Iustus Sandén 1 aug   26 2012-08-01   11.07



27

1 Inledning

att grundtanken med personlig integritet torde kunna uttryckas så att den 
enskilde kan göra anspråk på en fredad privat sektor inom vilken han kan 
avvisa inblandning från utomstående. Kommittén formulerade en bestäm-
ning av integritetsbegreppet med utgångspunkt i det skyddsbehov som orsa-
kas av förekomsten av den tekniska apparaturen, eftersom med dennas hjälp 
kan åtkommas vad som kan ses eller höras.43 Kommittén ansåg att integritets-
begreppet kunde ses som synonymt med 

”den enskildes anspråk att informationer om hans privata angelägenheter inte 
skall vara tillgängliga för eller få begagnas av utomstående utan hans vilja.”44

Vid samma tid som 1966 års integritetsskyddskommitté arbetade utredde 
Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén skyddet för den personliga 
integriteten gentemot intrång genom användning av automatisk databehand-
ling.45 Kommittén anslöt sig till synsättet att den enskilde bör tillförsäkras en 
särskild fredad sektor inom vilken han kan avvisa sådan inblandning både 
från det allmänna och från andra som uppfattas som otillbörlig.46 Kommittén 
betonade att 

”[ä]ven om det skulle vara möjligt att ange innehållet i den fredade sektorn 
vid en viss tidpunkt, måste man räkna med att uppfattningen om vad som bör 
skyddas efterhand kommer att förskjutas. Vissa riktlinjer torde dock kunna 
dragas upp. Som utgångspunkt kan anges, att all information om enskildas 
förhållanden i och för sig kan beröra integriteten.”47 

Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén gjorde en genomgång av 
vissa typer av information vars registrering enligt kommittén av den enskil-
de måste upplevas som ett påtagligt intrång, t.ex. uppgifter om psykiatrisk 
tvångsvård och genomgångna sjukdomar. Kommittén framhöll att det är 
fråga om uppgifter som vissa myndigheter ovillkorligen måste registrera för 
att kunna fullgöra sina åligganden, men som från den enskildes synpunkt 
upplevs som så ömtåliga att särskilda åtgärder är påkallade för att informatio-
nen inte ska spridas i vidare kretsar.48 

fred (SOU 1980:8), i vilket fokuserades på de problem som är förenade med intrång i privat-
livet genom användning och spridning av integritetskränkande material. 
43 Se SOU 1970:47 s. 56 och SOU 1974:85 s. 56. 
44 SOU 1970:47 s. 58. Ett i princip likalydande uttalande återfinns i SOU 1974:85 s. 56. 
45 Se SOU 1972:47 s. 8. I betänkandet summeras argumenten i den debatt om ADB och den 
personliga integriteten, som i Sverige utlöstes av 1970 års folk- och bostadsräkning, se s. 41 ff. 
46 Se SOU 1972:47 s. 56. 
47 SOU 1972:47 s. 57. 
48 Se SOU 1972:47 s. 57. 
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Kreditupplysningsutredningen uttalade år 1972 att begreppet personlig 
integritet kan ses som en sammanfattande benämning på de olika intres-
sen som individen vill värna om i fråga om information om honom själv, 
t.ex. individens intresse av att information som kan förändra dennes roll i 
samhället inte sprids.49 Utredningens uppdrag var att utreda hur yrkesmässig 
kreditupplysningsverksamhet lämpligen bör anordnas och bedrivas särskilt 
med hänsyn till behovet av skydd för personlig integritet.50 Utredningen dis-
kuterade frågan om intrång i den enskildes personliga integritet och uttalade 
att graden av intrång är beroende av informationens innehåll och hantering. 
Aspekter av intresse vid en sådan bedömning är informationens art, mängd, 
aktualitetsgrad, korrekthet samt användning, lagring och metoder för insam-
ling av information.51 Utredningen framhöll att 

”[u]ppfattningen om vad som är att betrakta som intrång i den enskildes 
intressen och graden av intrång växlar högst avsevärt mellan olika personer, 
situationer och tider. I och för sig är det den enskildes subjektiva bedöm-
ningar i dessa hänseenden som bildar utgångspunkt. Samhället måste emel-
lertid för att kunna reglera frågor av denna art göra en allmän gränsdragning 
kring det område som bör skyddas. Resultatet av en sådan gränsdragning 
kan här – lika litet som på andra områden där samhälleliga normer bildas 
– tillfredsställa allas uppfattningar och önskemål. En sammanjämkning av 
uppfattningarna är nödvändig för att en reglering skall kunna komma till 
stånd. Vidare måste individens önskemål om skydd för personlig integritet 
vägas mot andra viktiga intressen.”52 

Kreditupplysningsutredningen konstaterade vidare att en rätt att bli lämnad 
ifred aldrig kan vara absolut i ett samhälle och att den enskildes intresse av 
integritetsskydd måste vägas mot andra intressen. Utredningen betonade att 
intresseavvägningen är avgörande för den slutliga avgränsningen av området 
för personlig integritet.53 

1973 års fri- och rättighetsutredning föreslog det målsättningsstadgande 
som finns i 1 kap. 2 § fjärde stycket RF.54 I bestämmelsen anges, som nämnts, 
att det allmänna ska värna den enskildes privat- och familjeliv. Utredningen 
ansåg att principen att den enskilde bör ha tillgång till en fredad sektor är så 

49 Se SOU 1972:79 s. 73 f.
50 Se SOU 1972:79 s. 9.
51 Se SOU 1972:79 s. 74. 
52 SOU 1972:79 s. 74 f. 
53 Se SOU 1972:79 s. 75.
54 Se SOU 1975:75 s. 168 f. och s. 183 f. 
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grundläggande i en demokrati att den borde komma till uttryck i grundlagen, 
detta trots att den enskildes rätt att bli lämnad ifred aldrig kan vara absolut 
i ett samhälle och trots att den enskildes privata sektor måste begränsas av 
gemenskapens krav.55 Utredningen yttrade att bestämmelser som ger skydd 
för enskildas privatliv kan sägas vila på den uppfattningen att 

”den enskilde bör ha tillgång till en fredad sektor, inom vilken han kan avvisa 
sådan inblandning både från det allmänna och från andra som uppfattas som 
otillbörlig.”56 

Datalagstiftningskommittén, vars uppdrag var att göra en översyn av den 
numera upphävda datalagen (1973:289), betonade år 1978 att integritets-
begreppet uppfattas mycket olika och att olika grupper ger begreppet ett 
varierande innehåll.57 Kommittén anslöt sig till definitionen att 

”[d]en enskilde medborgaren bör […] ha rätt och möjlighet att själv vara 
med och bestämma i vilka sammanhang uppgifter om honom bör få utnyttjas 
och hur det sker. Samtidigt måste dock beaktas att motstående intressen från 
samhällets sida eller från olika grupper ofta måste medföra inskränkningar i 
denna rätt.”58 

År 1980 återkom 1966 års integritetsskyddskommitté till begreppet personlig 
integritet. Kommitténs uppdrag var att behandla de problem som är förenade 
med intrång i privatlivet genom användning och spridning av integritets-
kränkande material, t.ex. genom press, radio, TV, litteratur, film och teater.59 
Kommittén konstaterade att grundtanken med personlig integritet torde 
kunna uttryckas som att 

”den enskilde kan göra anspråk på en fredad privat sektor inom vilken han kan 
avvisa inblandning från utomstående. Integritetsbegreppet kan i förevarande 
sammanhang ses som liktydigt med den enskildes anspråk att information om 
hans privata angelägenheter inte skall vara tillgänglig för eller få begagnas av 
utomstående utan hans vilja.”60

År 1987 konstaterade data- och offentlighetskommittén, liksom många andra 
utredningar både dessförinnan och senare, att varken svensk lagstiftning eller 
svensk doktrin innehåller någon enhetlig definition av begreppet personlig 

55 Se SOU 1975:75 s. 168 f. 
56 SOU 1975:75 s. 460.
57 Se SOU 1978:54 s. 38 f.
58 SOU 1978:54 s. 39.
59 Se SOU 1980:8 s. 9. 
60 SOU 1980:8 s. 71.

12-35 Iustus Sandén 1 aug   29 2012-08-01   11.07



30

1 Inledning

integritet.61 Kommittén diskuterade ämnet skydd för den personliga integri-
teten i samband med ADB-registrering.62 Kommittén redogjorde för vad den 
ansåg vara den allmänna uppfattningen om begreppet, närmare bestämt att 

”personlig integritet i vart fall delvis består i att individen skall ha rätt att 
själv bestämma vilka uppgifter om sig själv och sina personliga förhållanden 
som han skall lämna ifrån sig och även hur dessa uppgifter skall användas och 
spridas.”63 

De omständigheter som, enligt data- och offentlighetskommittén, främst gör 
sig gällande för den personliga integriteten är arten av de personuppgifter som 
inhämtas och registreras, hur dessa uppgifter används, av vem de används, 
varför de används, hur de sprids samt mängden av uppgifter på ett och samma 
ställe. Av stor betydelse ansågs också vara om de insamlade uppgifterna är 
korrekta och aktuella.64 

Datalagsutredningens uppdrag var att göra en översyn av den numera upp-
hävda datalagen.65 År 1993 konstaterade utredningen att begreppet otillbörligt 
intrång i den personliga integriteten inte låter sig definieras med motiveringen 
att vad som betraktas som otillbörligt intrång är beroende av en avvägning mel-
lan motstående intressen. Utredningen framhöll att en definition av begreppet 
otillbörligt intrång är möjlig endast om den enskilde ges en absolut rätt att 
freda sig mot varje intrång i integriteten – i sin privata sfär – eller om undan-
tagen exakt går att avgränsa.66 Utredningen uttalade följande.

”En allmän uppfattning om begreppet personlig integritet och integritets-
skyddet, såväl i vårt land som utomlands, torde vara att det innefattar en 
rätt för den enskilde att själv bestämma vilka uppgifter om sig själv och sina 
personliga förhållanden som han eller hon skall lämna ifrån sig och hur dessa 
uppgifter skall användas och spridas […].”67 

Personnummerutredningen som utredde frågan om en begränsning av per-
sonnummeranvändningen konstaterade år 1994 att när det gäller skyddet 
för den personliga integriteten, bl.a. uppgifterna om personnummer, är det 
många frågor som har betydelse.68 Utredningen påpekade att 

61 Se Ds Ju 1987:8 s. 27 och s. 29. 
62 Se Ds Ju 1987:8 s. 17.
63 Ds Ju 1987:8 s. 28.
64 Se Ds Ju 1987:8 s. 32. 
65 Se SOU 1993:10 s. 21.
66 Se SOU 1993:10 s. 161.
67 SOU 1993:10 s. 159.
68 Se SOU 1994:63 s. 187.
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”[f ]ör den enskilde är det av stor betydelse att skyddet för den personliga 
integriteten är gott. Genom en begränsning av de uppgifter som samlas in, 
genom sekretessregler och olika säkerhetsåtgärder kring hanteringen av upp-
gifter om enskilda kan integritetsskyddet höjas.”69 

I en departementspromemoria från år 1996 behandlades genetiska tester 
inom hälso- och sjukvården och bl.a. frågan om vem som ska ha rätt till infor-
mation om våra arvsanlag.70 Det uttalades att rätten att andra inte ska få veta 
något om ens arvsanlag eller att den enskilde själv inte ska behöva veta kunde 
uttryckas som rätten att ha en privat sfär eller rätten till personlig integritet. 
Vidare underströks att personlig integritet handlar om att själv förfoga över 
information om den egna personen och att ha rätten att behålla vissa saker 
för sig själv.71 Det påpekades att 

”[e]n första förutsättning för att kunna skydda sin integritet är att man kan 
utöva självbestämmande.”72 

Personlig integritet i arbetslivet behandlades år 1996 av Utredningen om 
medicinska undersökningar i arbetslivet.73 Utredningen framhöll att med 
personlig integritet avses det som rör uppgifter som kan hänföras till en viss 
person, t.ex. uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden.74 

Integritet och effektivitet är två begrepp som år 1997 användes av Datalags-
kommittén. Utgångspunkten för kommitténs arbete var att tillförsäkra den 
enskilde ett fullgott integritetsskydd i IT-samhället samtidigt som använd-
ningen av ny teknik i samhällsutvecklingen inte skulle hämmas.75 Något 
försök att definiera begreppet personlig integritet gjordes dock inte av kom-
mittén. Däremot diskuterade kommittén frågan om vilka förhållanden som 
generellt sett anses utgöra intrång i annans personliga integritet och i detta 
avseende hänvisade utredningen till Strömholms s.k. kränkningskatalog.76 
Kommittén konstaterade att när det gäller personuppgifter som behandlas 
i IT-miljö kan intrång i den personliga integriteten ske framför allt vid för-

69 SOU 1994:63 s. 188.
70 Se Ds 1996:13 s. 9.
71 Se Ds 1996:13 s. 25.
72 Ds 1996:13 s. 25.
73 Se SOU 1996:63.
74 Se SOU 1996:63 s. 109.
75 Se SOU 1997:39 s. 179. 
76 Se SOU 1997:39 s. 179. Denna hänvisning görs till Strömholms artikel Integritetsskyd-
det. Ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT 1971 s. 695 ff. 
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faranden som innebär spridande av förtroliga uppgifter, avslöjanden inför 
offentligheten av annans privata förhållanden och angrepp på annans heder 
och ära.77 

Begreppet personlig integritet diskuterades år 2002 av Integritetsutred-
ningen, som främst uppmärksammade frågor rörande användning av informa-
tionsteknik i arbetslivet samt arbetsgivarens kontroller av arbetstagarnas hälsa 
eller droganvändning.78 På frågan om vad som innefattas i begreppet personlig 
integritet yttrade utredningen att någon kortfattad generell konkretisering av 
begreppets språkliga innebörd hade utredningen inte kunnat finna, men som 
en klar gemensam nämnare framstod i vart fall uppfattningen att 

”begreppet personlig integritet innebär att alla människor har rätt till en per-
sonlig sfär där ett oönskat intrång, såväl fysiskt som psykiskt, kan avvisas. 

De flesta människor har också en bestämd uppfattning om vad person-
lig integritet innebär för deras egen del och de uttrycker detta mestadels på 
motsvarande sätt som nyss nämnts. Men uppfattningen om storleken på den 
privata sfären kan variera kraftigt mellan olika människor beroende framför 
allt på deras kulturella, etniska, religiösa och sociala bakgrund. Omfånget av 
den personliga integriteten uppfattas inte heller som statiskt, inte ens för den 
egna individen, utan kan förändras med hänsyn till bl.a. vunna erfarenheter 
och den aktuella situationen.”79 

Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan diskuterade år 2003 sekre-
tess som integritetsskydd.80 Den konstaterade att begreppet personlig inte-
gritet är väl etablerat i samhället, men att det inte finns någon egentlig eller 
enhetlig definition av begreppet i svensk lagstiftning eller doktrin. Vidare 
konstaterades att trots problemen med integritetsbegreppet förekommer det 
i svensk lagstiftning ett antal exempel på bestämmelser som tar sikte just på 
skyddet av den personliga integriteten. Utredningen lyfte fram dåvarande 
sekretesslagen som exempel på ett av de viktigare integritetsskyddande regel-
verken i svensk lagstiftning.81

77 Se SOU 1997:39 s. 180. Spridande av förtroliga uppgifter, avslöjanden inför offentlighe-
ten av annans privata förhållanden samt angrepp på annans heder och ära motsvaras av punkt 
j), k) och n) i Strömholms kränkningskatalog. Om denna kränkningskatalog, se Strömholm, 
Integritetsskyddet. Ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT 1971 s. 698. 
78 Se SOU 2002:18 s. 15.
79 SOU 2002:18 s. 53. 
80 Se SOU 2003:103.
81 Se SOU 2003:103 s. 148. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   32 2012-08-01   11.07



33

1 Inledning

Personuppgiftslagsutredningen, vars uppdrag var att göra en översyn av 
personuppgiftslagen, genomförde år 2004 en analys av begreppet personlig 
integritet.82 Utredningen menade att 

”[p]ersonlig integritet kan vara att slippa få vissa personliga uppgifter om sig 
själv spridda till andra människor. Svårigheten att definiera begreppet positivt 
har dock lett till att man i stället försökt att identifiera vad som konstituerar 
en kränkning av den personliga integriteten. En integritetskränkning beskrivs 
i dessa sammanhang som att förlora kontrollen över sin egen person eller en 
viss typ av uppgifter om sig själv.”83 

Patientdatautredningens uppdrag var bl.a. att se över hur behandlingen av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården regleras.84 År 2006 yttrade utred-
ningen att ett vanligt sätt att beskriva begreppet personlig integritet i samband 
med informationshantering är att 

”den enskilde skall kunna kontrollera spridningen av uppgifter om sig själv 
eller ha en rätt att bestämma vilka uppgifter om sig själv som han eller hon 
vill dela med sig till andra […].”85

Integritetsskyddskommittén konstaterade år 2007 att det är svårt, för att inte 
säga omöjligt, att komma fram till en entydig och allmänt accepterad defini-
tion av begreppet personlig integritet.86 Kommitténs uppdrag var bl.a. att 
kartlägga och analysera sådan lagstiftning som rör den personliga integriteten 
och att överväga om det vid sidan av befintlig lagstiftning behövs generellt 
tillämpliga bestämmelser till skydd för den personliga integriteten och i så 
fall lämna förslag till en sådan reglering.87 Kommittén avgränsade sitt arbete 
på så sätt att informationen om den enskilde stod i blickpunkten för under-
sökningen.88 Den konstaterade att begreppet personlig integritet är svårt att 
definiera genom någon positiv och heltäckande beskrivning.89 Kommittén 
uttalade följande. 

82 Se SOU 2004:6 s. 11. 
83 SOU 2004:6 s. 28 f.
84 Se SOU 2006:82 s. 89.
85 SOU 2006:82 s. 291. 
86 Se SOU 2007:22 Del 1 s. 52. 
87 Se SOU 2007:22 Del 1 s. 41. Integritetsskyddskommitténs arbete resulterade i det grund-
lagsskydd för den personliga integriteten som sedan 1 januari 2011 finns i 2 kap. 6 § andra 
stycket regeringsformen.
88 Se SOU 2007:22 Del 1 s. 64. 
89 Se SOU 2007:22 Del 1 s. 52 och SOU 2008:3 s. 244. För en kommentar till Integritets-
skyddskommitténs betänkande, se Axberger, Integritetsskydd i perspektiv, SvJT 2009 s. 468 ff. 
och Reimers, Integritetsskyddet i regeringsformen, SvJT 2009 s. 435 ff.
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”Det sagda hindrar inte att det finns vissa moment i den personliga integrite-
ten som är särskilt viktiga att ha i åtanke när rättighetsinskränkande åtgärder 
övervägs. Det rör dels en rätt till skydd som tar sikte på den enskildes privata 
tankar och förtroliga kommunikation med andra, den egna kroppen samt 
möjligheten att själv avgöra om känsliga uppgifter, som rör t.ex. hälsa eller 
sexualliv, skall spridas till andra, dels en rätt att stänga om sig, dvs. att kunna 
avskärma sig från omgivningen. Dessa särskilt viktiga moment […] formar 
uppfattningen om vad som utgör en människas personliga integritet […].”90 

Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet konstaterade år 2009 att det 
under årens lopp i olika sammanhang lagts ner förhållandevis stor möda på att 
försöka avgränsa, definiera och närmare beskriva vad som menas med begrep-
pet personlig integritet och andra närliggande uttryck. Utredningen uppgav 
att den dock inte hade för avsikt att göra någon allmän översikt om vad som 
sagts om begreppet, utan hänvisade till 2007 års Integritetsskyddskommittés 
kartläggning och analys av begreppet.91 Utredningen om integritetsskydd i 
arbetslivet framhöll att 

”[i]ntegritetskränkningen består av att arbetstagaren förlorar kontrollen över 
viss personlig information, oavsett innehållet i densamma.”92

På senare tid har 2005 års informationsutbytesutredning93, Utredningen om 
Kustbevakningens personuppgiftsbehandling94, Åklagardatautredningen95, 
Socialtjänstdatautredningen96 samt Utredningen om informationsutbyte vid 
brottsbekämpning m.m.97 framhållit uppfattningen att vad som kan sägas 
omfattas av den personliga integriteten och vad som är en rent personlig 
sfär varierar mellan olika människor samt att den enskildes inställning till 
den  personliga integriteten förändras över tiden. Samtliga fem utredningar 
betonade att 

”[n]är det gäller uppgifter om det personliga kan det vidare ha betydelse i 
vilket sammanhang uppgifterna används om den enskilde uppfattar det som 
att hans integritet kränks eller inte.”98 

90 SOU 2008:3 s. 245.
91 Se SOU 2009:44 s. 190, med hänvisning till SOU 2007:22 Del 1 s. 52 ff. 
92 SOU 2009:44.
93 SOU 2007:45. 
94 SOU 2006:18.
95 SOU 2008:87.
96 SOU 2009:32.
97 SOU 2011:80.
98 SOU 2006:18 s. 176, SOU 2007:45 s. 176, SOU 2008:87 s. 170, SOU 2009:32 s. 270 
och SOU 2011:80 s. 200.
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Sammanfattningsvis kan sägas att ett gemensamt inslag för de flesta av de 
statliga utredningarna är ett tydligt inslag av sfärtänkande. Det finns dock 
inte någon gemensam uppfattning om hur sfären ska avgränsas, vad den 
innehåller, vilka åtgärder som utgör intrång i det skyddsvärda området samt 
vilka intrång som anses acceptabla. I diskussionerna har också hävdats att den 
enskildes rätt att bli lämnad ifred aldrig kan vara absolut i ett samhälle, utan 
måste begränsas med hänvisning till andra berättigade intressen. Vissa intrång 
i den personliga integriteten måste den enskilde tåla. Det förekommer även 
uttalanden om att intrång kan graderas och att en intresseavvägning syftar till 
att fastställa när graden av intrång är så kraftig att den bedöms som otillbörlig 
i förhållande till ändamålet. 

I vissa av de statliga utredningar som redogjorts för ovan förekommer att 
skyddet för den enskildes personliga integritet definieras utifrån formule-
ringar såsom att information om den enskildes privata angelägenheter inte 
ska vara tillgänglig för eller få begagnas av utomstående utan dennes vilja eller 
samtycke, att den enskilde ska ha möjlighet att avvisa vissa åtgärder samt att 
den enskilde ska ha rätt att bestämma vilka uppgifter om sig själv som han 
eller hon vill lämna ifrån sig och hur dessa ska användas och spridas. Sådana 
formuleringar ger intrycket av att skyddet för den personliga integriteten är 
avhängigt att den enskilde kan utöva rätten till självbestämmande. 

Personlig integritet är centralt för avhandlingens syfte och utgör avhand-
lingens utgångspunkt. I avhandlingen utgår begreppet från tre aspekter. Den 
första aspekten är att personlig integritet kan beskrivas som en skyddsvärd sfär 
som patienten har rätt till och att det i den sfären finns olika typer av uppgifter 
om henne. Uppgifter rörande patienten kommer på olika sätt till persona-
lens kännedom och vissa av dessa uppgifter ska registreras i patientjournalen, 
medan andra uppgifter får registreras i den. Både sådan information som 
personalen har kunskap om, men som inte dokumenterats, och sådan som 
finns dokumenterad i patientjournalen ingår i den skyddsvärda sfären. 

Det kan ske intrång i sfären vid anskaffandet, användningen och spridan-
det av informationen, intrång som rättsligt sett anses vara godtagbara respek-
tive icke godtagbara. Jag fokuserar huvudsakligen på intrång vid spridning 
av information om en patient och vilka intrång som lagstiftaren ansett som 
acceptabla respektive icke acceptabla, vilket är den andra aspekten. 

Den tredje, och sista, aspekten är att patientens möjlighet att själv bestäm-
ma och förfoga över information om den egna personen är av avgörande 
betydelse för integritetsskyddet. Grundläggande för patientens rätt till skydd 
för sin personliga integritet är att hon själv kan bestämma över, eller i vart fall 
kan kontrollera eller påverka, spridning av uppgifter som rör henne. Detta 
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kan även uttryckas som en rätt för patienten att bestämma vilka uppgifter 
om sig som hon vill dela med sig av till andra. Av respekt för patientens rätt 
till självbestämmande ska patientens samtycke föreligga innan uppgifter om 
henne lämnas från hälso- och sjukvården till andra enskilda personer och till 
myndigheter. Det finns dock grupper av patienter som på grund av låg ålder, 
sjukdom eller av annan orsak saknar förmåga att utöva rätten till självbestäm-
mande, s.k. beslutsinkompetenta patienter. Även dessa patienter ska omfattas 
av ett starkt skydd för den personliga integriteten. 

1.5 Forskningsläge
Det finns inte någon rättsvetenskaplig forskning i monografiform som sam-
mantaget behandlar sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat 
hälso- och sjukvård. Den rättsvetenskapliga forskningen inom detta område 
är begränsad. 

Medicinsk rätt är ett relativt ungt forskningsämne inom rätts vetenskapen. 
Ämnet utmärks bl.a. av att hälso- och sjukvården och den biomedicinska 
forskningen problematiseras utifrån juridiska frågeställningar. Medicinsk 
rätt utmärks även av att ämnet har en koppling till etiken, t.ex. finns ett 
starkt samband mellan de rättsliga reglerna om sekretess och tystnadsplikt 
och de etiska reglerna som föreskriver att läkare m.fl. ska iaktta tystlåtenhet.99 
Forskningen inom medicinsk rätt är mycket begränsad. Det finns endast två 
svenska avhandlingar inom ämnet medicinsk rätt, nämligen Rynnings från 
år 1994 och Axelssons från år 2011.100 Den här avhandlingen kan ses som ett 
bidrag till forskningsämnet medicinsk rätt. 

Sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård är ett ämne som behandlas 
av olika författare i olika typer av framställningar. År 1962 beskriver och 
diskuterar Welamson förbudet för yrkesgruppen läkare att röja vissa uppgif-
ter.101 I en något nyare framställning från år 1996 beskriver och kommenterar 
Norström och Sverne sekretessen inom hälso- och sjukvården utifrån den 
numera upphävda sekretesslagen och boken innehåller ett stort antal rättsfall, 
JO-beslut m.m.102 Även Sahlin beskriver och kommenterar den tidigare gäl-

99 Se t.ex. punkt 12 Läkarförbundets etiska regler. 
100 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling. En rättsvetenskaplig studie 
samt Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård. En medi-
cinrättslig studie. 
101 Welamson, Läkarsekretessen. En rättslig undersökning. 
102 Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården. 
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lande sekretesslagen i en framställning från år 2000.103 Billum presenterar år 
1997 en översiktlig genomgång av den tidigare gällande sekretesslagen.104 I 
en lärobok från år 2010 ger Landelius en översiktlig presentation av bestäm-
melserna i OSL.105 År 2008 och 2011 behandlar Landelius skyddet för den 
enskildes personliga integritet inom hälso- och sjukvården, bl.a. vissa frågor 
om sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård.106 

Andra författare som behandlar ämnet är Vahlne Westerhäll och Rynning. 
Vahlne Westerhäll beskriver och diskuterar bl.a. sekretess inom offentlig 
hälso- och sjukvård i en framställning från år 1990.107 Rynning behandlar 
bl.a. sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård i sin avhandling från år 1994 
samt i senare framställningar.108 

Vidare hör Ekroth, von Essen och Svensson till dem som visat stort intresse 
för att problematisera sekretess i offentlig hälso- och sjukvård.109 

Reglerna om sekretess i offentlig hälso- och sjukvård beskrivs dessutom ofta 
mer eller mindre ingående i den litteratur som behandlar offentlighetsprinci-
pen, av t.ex. Strömberg och Lundell samt Bohlin.110 

103 Sahlin, Hälso- och sjukvårdssekretessen. Grunddragen. 
104 Billum, Sekretessprövning. Handledning för personal inom vård och omsorg. 
105 Landelius, Sekretess inom hälso- och sjukvården. En introduktion. 
106 Landelius, Patientdatalagen – en fråga om patientsäkerhet och integritet, FT 2008 
s. 309 ff. och Skyddet för den enskildes integritet inom hälso- och sjukvården, några reflektio-
ner, i: Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll s. 151 ff. 
107 Westerhäll, Den svenska socialrätten s. 331 ff. 
108 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling. En rättsvetenskaplig studie 
s. 259 ff., Patientuppgifter som forskningsresurs – om integritetsskydd och intresseavvägning-
ar, FT 2003 s. 95 ff., Integritetsskyddet i forskningen – en känslig historia, FT 2005 s. 459 ff., 
Privatlivet och forskningen – en dyster lägesbeskrivning, SvJT 2009 s. 566 ff. samt Fakta eller 
fiktion? Om subjektiv och objektiv värdering av integritetsintrång, i: Lundin (red.), Rege-
ringsrätten 100 år s. 451 ff. 
109 Ekroth, Sekretesslagens skydd för anmälare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, 
FT 2005 s. 35 ff., Några reflektioner angående förslaget till ny sekretesslag, FT 2005 s. 401 ff., 
Ny bestämmelse i sekretesslagen till skydd för hälsa och sexualliv, FT 2006 s. 399 ff. samt 
Ekroth & Fridström Montoya, Nödvändigt utlämnande enligt sekretesslagen 1 kap. 5 §, 
FT 2008 s. 153 ff., von Essen, Etikprövning av biobanks- och registerforskning, FT 2002 
s. 351 ff. och Biobanksforskning – forskares möjligheter att få tillgång till vävnadsmaterial och 
personuppgifter, FT 2003 s. 197 ff. samt Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård och Barns 
bestämmanderätt i medicinska frågor, JT 2005–06 s. 866 ff. 
110 Strömberg & Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess samt Bohlin, Allmänna hand-
lingar och Offentlighetsprincipen.

12-35 Iustus Sandén 1 aug   37 2012-08-01   11.07



38

1 Inledning

Tystnadsplikt i privat hälso- och sjukvård har däremot fått liten uppmärk-
samhet i litteraturen, även om Sahlin, Norström och Sverne samt Landelius 
har behandlat ämnet mycket kortfattat.111

1.6 Disposition
Avhandlingen är indelad i åtta kapitel. I det första kapitlet presenteras avhand-
lingens ämne, syfte och avgränsningar, tillsammans med metod och material. 
Här diskuteras vidare avhandlingens utgångspunkt, personlig integritet, och 
forskningsläget. 

I kapitel två behandlas ramen för patientens integritetsskydd. I olika lag-
stiftningsärenden framhålls, som framgått, vikten av att en patient med för-
troende ska kunna vända sig till hälso- och sjukvården i förvissning om att 
de uppgifter som hon lämnar inte sprids vidare till utomstående. I kapitlet 
beskrivs och analyseras den närmare innebörden av sekretess och tystnads-
plikt. Vidare undersöks vilka personer hos offentliga och privata vårdgivare 
som omfattas av skyldigheten att iaktta sekretess och tystnadsplikt. 

När patienten, frivilligt eller med tvång, trätt in i den ram där hälso- och 
sjukvård ges startar en process där uppgifter om henne samlas in, t.ex. genom 
undersökningar. Vissa av dessa mer eller mindre integritetskänsliga uppgifter 
dokumenteras i hennes patientjournal. Journalen används därefter av hälso- 
och sjukvårdens personal som ett arbetsinstrument, men även i ett antal andra 
situationer t.ex. för verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring, forskning och 
undervisning. Från patientjournalen lämnas uppgifter vidare till olika myn-
digheters register, bl.a. Socialstyrelsens hälsodataregister. I kapitel tre behand-
las patientjournalen som informationskälla för olika intressenter. De möjlig-
heter som patienten har att själv bestämma vad som ska dokumenteras om 
henne, att få vara anonym, att i efterhand påverka vad som dokumenterats, 
eller att bestämma vem som ska få läsa journalen utreds och analyseras. Även 
rätten att ta del av en patientjournal diskuteras.

Inom hälso- och sjukvården finns två huvudsakliga informationskällor ut -
över patienten själv: hälso- och sjukvårdens personal samt patientjournalen. 
Dessa två informationskällor finns inom den ram som lagstiftaren avser att 
som huvudregel hålla sluten. I kapitel fyra utreds och analyseras integritets-
skyddets rättsliga innehåll, dvs. hur reglerna om sekretess och tystnadsplikt 

111 Sahlin, Hälso- och sjukvårdssekretessen. Grunddragen s. 84 ff., Norström & Sverne, Sekre-
tess i hälso- och sjukvården s. 304 ff. samt Landelius, Sekretess inom hälso- och sjukvården. 
En introduktion s. 97 ff. 
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i offentlig respektive privat hälso- och sjukvård är konstruerade. Eftersom 
lagstiftarens avsikt är att uppgifter om patienten som huvudregel inte ska 
vidarebefordras utanför denna ram undersöks under vilka förutsättningar som 
uppgifter får lämnas till enskilda personer och myndigheter utanför ramen. 
Vissa frågor i detta kapitel vidareutvecklas i kapitlen fem till sju. 

En av de personer som här betraktas som en person utanför ramen är 
patienten själv och hon har som huvudregel rätt till information om sig själv. I 
vissa särskilda undantagsfall är denna ram stängd för patienten, vilket innebär 
att vissa uppgifter om patienten ska hemlighållas även för patienten själv. I 
kapitel fem undersöks och analyseras patientens rätt till information om sig 
själv samt inskränkningar i denna rätt. 

I kapitel sex behandlas förutsättningarna för närstående, som även de 
befinner sig utanför ramen, att få uppgifter om patienten. De närstående 
som undersöks är uppdelade i två grupper. Den första är en generell grupp 
och består av personer i patientens närhet som i olika sammanhang definie-
ras som närstående. Det finns ett mindre antal bestämmelser som anger att 
uppgifter ska lämnas ut till närstående, oavsett patientens inställning och 
oavsett vilken skada hon kommer att lida av utlämnandet. Dessa uppgifts-
skyldigheter undersöks och analyseras. Den andra gruppen av närstående som 
undersöks är en mer specifik grupp och utgörs av den underåriga patientens 
vårdnadshavare. 

Myndigheter befinner sig utanför ramen, men kan ha ett berättigat intresse 
av att få uppgifter om patienter. Det finns ett mycket stort antal bestämmel-
ser, spridda i en mängd olika författningar, som anger att uppgifter om en 
patient ska lämnas ut till olika myndigheter, trots sekretess och tystnadsplikt. 
Dessa uppgiftsskyldigheter kan ses som resultatet av att lagstiftaren funnit att 
myndigheternas olika intressen och behov av att få information om patienten 
har ansetts väga tyngre än patientens personliga integritet. Ett antal sådana 
uppgiftsskyldigheter gentemot polisen undersöks och analyseras i kapitel sju. 

I kapitel åtta görs en sammanfattande analys av reglerna om sekretess och 
tystnadsplikt, ur patientens integritetsperspektiv. 
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2 Vad innebär och vem ska iaktta 
sekretess och tystnadsplikt? 

2.1 Inledning
Offentlig hälso- och sjukvård bedrivs av statliga myndigheter, landsting och 
kommuner, medan privat hälso- och sjukvård bedrivs av privaträttsliga sub-
jekt, t.ex. aktiebolag. Den juridiska eller fysiska person som yrkesmässigt 
bedriver hälso- och sjukvård definieras i olika regelverk som vårdgivare.112 För 
statliga och kommunala myndigheter, dvs. offentliga vårdgivare, respektive 
privaträttsliga subjekt, dvs. privata vårdgivare, gäller delvis olika regelverk.113

Statliga och kommunala myndigheter omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen om handlingsoffentlighet, vilket innebär att det hos 
offentliga vårdgivare finns en principiell rätt för var och en att ta del av all-
männa handlingar, exempelvis patientjournaler.114 Handlingsoffentligheten 
får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till vissa intressen, t.ex. 
skyddet för enskilds personliga förhållanden.115 Begränsningen av rätten att ta 
del av allmänna handlingar ska noga anges i en bestämmelse i en särskild lag, 
men det finns också möjlighet att göra begränsningar i en annan lag som den 
särskilda lagen hänvisar till.116 Den särskilda lag som avses är OSL.117 Utgångs-
punkten är således att även integritetskänsliga uppgifter om en patients per-
sonliga förhållanden i patientjournaler är tillgängliga för var och en, så länge 
handlingsoffentligheten inte uttryckligen inskränks genom en särskild sekre-
tessbestämmelse. En sådan finns i 25 kap. 1 § OSL, som starkt begränsar vars 

112 Se t.ex. 1 kap. 3 § PSL och 1 kap. 3 § PDL. För en diskussion om begreppet vårdgivare, se 
Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård s. 54 ff. 
113 För en diskussion om offentligt och privat, se t.ex. Strömberg, ”Allmänt” och ”enskilt” 
i den offentliga rätten, FT 1985 s. 49 ff., Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndig-
hetsområdet, Madell, Det allmänna som avtalspart och Södergren, Vem dömer i gråzonen?  
114 Handlingsoffentligheten är ett uttryck för offentlighetsprincipen, se Bohlin, Offentlig-
hetsprincipen s. 17 ff. För en generell framställning av offentlighetsprincipen se även Bohlin, 
Allmänna handlingar samt Strömberg & Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess. Att en 
patientjournal är en allmän handling fastslogs av Högsta förvaltningsdomstolen första gången 
i RÅ 1951 ref. 29, se Westerhäll, Den svenska socialrätten s. 327. Om rätten att ta del av en 
patientjournal, se avsnitt 3.6 samt avsnitt 5.2.2 nedan. 
115 Se 2 kap. 2 § första stycket sjätte punkten tryckfrihetsförordningen. 
116 Se 2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.
117 Se 1 kap. 1 § andra stycket OSL. 
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och ens rätt att ta del av patientjournaler hos offentliga vård givare. Enligt 
denna bestämmelse råder presumtion för sekretess, vilket innebär att det måste 
stå klart att varken patienten eller hennes närstående lider men av att uppgifter 
om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden röjs för utom-
stående.118 Sekretessbestämmelserna i OSL gäller för såväl den myndighet som 
bedriver hälso- och sjukvård som dess personal.119 

Varje medborgare är enligt regeringsformen gentemot det allmänna till-
försäkrad yttrandefrihet.120 Yttrandefriheten gäller även för den som genom 
anställning är verksam hos en offentlig vårdgivare.121 Den grundlagsstad-
gade yttrandefriheten är dock inte absolut, utan i vissa fall får den begränsas 
genom lag.122 Begränsning i yttrandefriheten får endast göras för att tillgodose 
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle.123 I regeringsformen 
preciseras närmare de grunder enligt vilka yttrandefriheten får begränsas, t.ex. 
får den begränsas med hänsyn till privatlivets helgd.124 Inom den offentliga 
hälso- och sjukvården begränsas personalens yttrandefrihet kraftigt genom 
sekretessbestämmelsen i 25 kap. 1 § OSL. Patientens integritetsskydd inom 
den offentliga hälso- och sjukvården, dvs. sekretessen, har således en koppling 
till tryckfrihetsförordningen och regeringsformen. År 2003 beskrev Offentlig-
hets- och sekretesskommittén den numera upphävda sekretesslagen som en i 
allra högsta grad levande lag som ständigt ändras. Offentlighets- och sekretess-
kommittén framhöll att 

”[k]opplingen mellan grundlagen och sekretesslagen avser att verka för att 
lagstiftaren i varje situation noggrant avväger intresset mellan offentlighet och 
sekretess.”125 

118 Bestämmelsen har ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär presumtion för sekretess. Det 
omvända skaderekvisitet utreds och analyseras närmare i avsnitt 4.5.1 nedan. I två särskilda 
undantagsfall gäller sekretess även gentemot patienten själv, se 25 kap. 6 och 7 §§ OSL. Dessa 
undantag diskuteras i avsnitt 5.3 nedan. 
119 Se 2 kap. 1 § OSL. De personer som är skyldiga att iaktta sekretess diskuteras i avsnitt 
2.3.1 nedan. 
120 Se 2 kap. 1 § första stycket första punkten regeringsformen. 
121 Se Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 9. 
122 Se 2 kap. 20 § första stycket första punkten regeringsformen. 
123 Vidare får begränsningen ”aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 
ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot 
den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras 
enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning”, 2 kap. 21 § 
regerings  formen.
124 Se 2 kap. 23 § första stycket regeringsformen. 
125 SOU 2003:99 s. 20.
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Samma år betonade Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan att 
sekretesslagen genom sin koppling till grundlag har fått ställning som ett av 
de viktigare integritetsskyddande regelverken i svensk lagstiftning.126

Integritetsskyddet inom den privata hälso- och sjukvården har däremot 
inte något motsvarande samband med grundlag. Inom privat hälso- och 
sjukvård utgörs patientens integritetsskydd av tystnadspliktsbestämmelserna 
i 6 kap. 12 § första stycket och 16 § PSL, som omfattar den privata vård-
givarens personal.127 Av dessa bestämmelser anses följa en presumtion för 
tystnadsplikt, vilket innebär att det måste stå klart att varken patienten eller 
hennes närstående lider men av att en uppgift om patientens hälsotillstånd 
eller andra personliga förhållanden röjs för utomstående.128 

Lagstiftarens avsikt med bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt 
är, som framgått, bl.a. att patienten med förtroende ska kunna vända sig till 
hälso- och sjukvården och anförtro uppgifter till personalen i vetskap om att 
de inte kommer att röjas för utomstående. Frågan är då vad patienten kan 
förvänta sig av personalen och dess skyldighet att iaktta sekretess och tystnads-
plikt. Vad är den närmare innebörden av sekretess och tystnadsplikt? Vilka 
personer inom hälso- och sjukvården ska iaktta sekretess och tystnadsplikt? 
Dessa är de huvudsakliga frågeställningar som kommer att behandlas i detta 
kapitel. Genomgående analyseras om det finns några skillnader mellan offent-
lig och privat hälso- och sjukvård. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 
och avslutande synpunkter. 

2.2 Innebörden av sekretess och tystnadsplikt 
Inom offentlig hälso- och sjukvård gäller, som nämnts, en presumtion för 
sekretess för uppgifter om en patients hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden, medan det inom privat hälso- och sjukvård anses gälla en pre-
sumtion för tystnadsplikt för motsvarande uppgifter. 

126 Se SOU 2003:103 s. 148.
127 6 kap. 12 § första stycket omfattar personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal, medan 
16 § omfattar annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal. Om hälso- och sjukvårdsper-
sonal samt annan personal, se avsnitt 2.3.2 respektive 2.3.3 nedan.
128 Respektive bestämmelse innehåller ett obehörighetsrekvisit. Avsikten med obehörighets-
rekvisitet är att det ska tolkas utifrån motsvarande skaderekvisit i OSL. Lagstiftarens avsikt 
är alltså att det inom privat hälso- och sjukvård ska råda en presumtion för tystnadsplikt. 
Obehörighetsrekvisitet undersöks och analyseras i avsnitt 4.5.2 nedan. I två särskilda undan-
tagsfall gäller tystnadsplikt även gentemot patienten själv, se 6 kap. 12 § andra stycket och 
13 § PSL. Dessa undantag diskuteras i avsnitt 5.3 nedan. 
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Begreppet sekretess definieras i 3 kap. 1 § OSL enligt följande. 

Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utläm-
nande av en allmän handling eller på något annat sätt.

Förbudet att röja uppgifter avser varje form av röjande. Att röja en uppgift på 
något annat sätt än muntligen eller genom utlämnande av en allmän handling 
kan t.ex. ske genom att en allmän handling visas upp eller genom att någon 
får ta del av en handling som inte är allmän. Förbudet att röja en uppgift 
träffar även om den meddelas i brev. Det saknar betydelse om uppgiften före 
röjandet är dokumenterad eller inte.129 Dessa exempel på olika former av 
röjande finns i äldre förarbeten till OSL, från slutet av 1970-talet, då sätten 
att förmedla information var betydligt mer begränsade än i dag. Eftersom 
alla former av röjande är förbjudna, avser förbudet även att uppgiften röjs 
genom att den meddelas via e-post, SMS, MMS eller i sociala medier som 
Facebook.130 En uppgift kan även röjas genom att det av bilder som visas i 
TV-program framgår att en patient vårdas på sjukhus.131 Följande HSAN-
beslut utgör ett exempel på ett åsidosättande av sekretessen genom att en 
uppgift röjts ”på något annat sätt”. 

129 Se prop. 1979/80:2 s. 119 f. Ekroth och Fridström Montoya benämner förbudet att röja 
uppgifter som röjandesekretess och förklarar att det finns tre former av röjandesekretess: 
handlingssekretess, tystnadsplikt och agerandesekretess, se Ekroth & Fridström Montoya, 
Nödvändigt utlämnande enligt sekretesslagen 1 kap. 5 §, FT 2008 s. 155. 
130 Socialstyrelsen ger dock i beslut dnr 3.2-29206/2010 uttryck för en annan uppfattning 
om hur röjande av uppgifter på Facebook bör bedömas. Bakgrunden var att en anonym 
anmälan hade inkommit till Socialstyrelsen. Anmälan gällde en läkare som hade gjort ett 
inlägg på Facebook om en identifierbar patient. Av Socialstyrelsens beslut framgår att styrel-
sen kontaktade verksamhetschefen vid den klinik som läkaren var verksam, informerade verk-
samhetschefen om anmälan och, som beslutet får uppfattas, uppmanade verksamhetschefen 
att ta kontakt med läkaren och inskärpa betydelsen av att det som uttrycks i 2 och 2 a §§ HSL 
respekteras, även när en legitimerad yrkesperson ”befinner sig på Facebook”. En synpunkt 
som kan framföras mot Socialstyrelsens materiella prövning av läkarens agerande är att de 
bestämmelser i HSL som Socialstyrelsen hänvisar till anger de mål för och krav på hälso- och 
sjukvården som riktar sig till vårdgivare. Det är inte så lätt att förstå varför Socialstyrelsen inte 
bedömde läkarens röjande av uppgifter på Facebook utifrån sekretessbestämmelserna i OSL. 
Om Socialstyrelsen i stället hade gjort en bedömning enligt de bestämmelser som är tillämp-
liga när en offentligt anställd läkare röjer uppgifter för utomstående så skulle Socialstyrelsen 
sannolikt ha funnit att läkaren åsidosatt sekretessbestämmelserna i OSL.
131 JO har vid olika tillfällen uttalat sig om filminspelning på sjukhus, se t.ex. JO 1998/99 
s. 458 och JO 2011/12 s. 544. Det förra beslutet gällde en offentlig vårdgivare som tillåtit ett 
TV-bolag att filma verksamheten vid akutmottagningen. Hirschfeldt beskriver och kommente-
rar detta JO-beslut i Hirschfeldt, Integritetsskyddsfrågor när myndigheter filmar och fotografe-
rar – några belysande fall, SvJT 2009 s. 491 ff. Det senare beslutet gällde en offentlig vård givare 
som tillåtit filminspelning av patienter för användning i TV-programmet ”Sjukhuset”. 
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I HSAN 2006/4068 hade en sjuksköterska inom skolhälsovården anmälts 
för att ha lämnat framme en pärm där det fanns antecknat en uppgift om 
att en elev hade ADHD. En annan elev hade vid en hälsoundersökning, när 
sjuksköterskan tillfälligt lämnade mottagningsrummet, tagit del av denna 
uppgift. Sjuksköterskan medgav det inträffade. HSAN kritiserade sjukskö-
terskan för att hon hade lämnat pärmen med den sekretessbelagda uppgiften 
tillgänglig för eleven som hon undersökte och därmed också hade möjliggjort 
att uppgiften röjts. Enligt HSAN var felet dock inte sådant att det motiverade 
disciplinpåföljd.

Förbudet att röja en uppgift gäller gentemot enskilda och andra myndighe-
ter.132 Förbudet kan även gälla inom samma myndighet, nämligen när olika 
verksamhetsgrenar är att betrakta som självständiga i förhållande till varan-
dra.133 

Sekretess innebär emellertid inte endast ett förbud att röja en uppgift. En 
uppgift som omfattas av sekretess får inte heller i övrigt utnyttjas utanför 
den verksamhet där sekretess gäller för uppgiften.134 I doktrinen uppges att 
detta utnyttjandeförbud torde exempelvis innebära att en läkare som i sitt 
arbete har tillgång till sekretessbelagda uppgifter om patienter inte olovligen 
får använda dessa i forskning utanför verksamheten, även om uppgifterna inte 
röjs för någon annan.135 

Bestämmelsen i 20 kap. 3 § brottsbalken om brott mot tystnadsplikt tar 
sikte på dessa förhållanden, dvs. den som röjer en sekretessbelagd uppgift 
eller utnyttjar en sådan uppgift utanför hälso- och sjukvården kan drabbas 
av ett straffrättsligt ansvar.136 Detta straffstadgande är avsett att tillämpas inte 
endast vid brott mot tystnadsplikt i vanlig mening, dvs. muntligt röjande, 
utan också vid otillåtet utlämnande av en allmän handling.137 År 2003 påpe-
kade Offentlighets- och sekretesskommittén att brottsrubriceringen ”brott 
mot tystnadsplikt” inte är riktigt lyckad. Kommittén menade att med hän-

132 Se 8 kap. 1 § OSL. 
133 Se 8 kap. 2 § OSL. 
134 Se 7 kap. 1 § OSL. Ekroth och Fridström Montoya benämner förbudet att utnyttja upp-
gifter som utnyttjandesekretess, se Ekroth & Fridström Montoya, Nödvändigt utlämnande 
enligt sekretesslagen 1 kap. 5 §, FT 2008 s. 155 f. 
135 Se Rynning, Patientuppgifter som forskningsresurs – om integritetsskydd och intresse-
avvägningar, FT 2003 s. 102.
136 I fråga om ansvar för brott mot sekretessreglerna hänvisar 14 kap. 2 § OSL till brotts-
balken. Även den som bryter mot förbehåll som har uppställts vid utlämnandet av en uppgift 
kan enligt 20 kap. 3 § brottsbalken bli straffad för brott mot tystnadsplikt. Utlämnande av 
uppgifter med förbehåll diskuteras i avsnitt 4.5.3.1 nedan. 
137 Se prop. 1979/80:2 s. 402 f. 
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syn till att bestämmelsen handlar om såväl brott mot handlingssekretess som 
brott mot tystnadsplikt, borde de gärningar som straffbeläggs i bestämmelsen 
benämnas inte bara brott mot tystnadsplikt, utan även sekretessbrott.138 

Beträffande offentlig hälso- och sjukvård finns, som nyss nämnts, en 
legaldefinition av begreppet sekretess. Med sekretess avses ett förbud att röja 
en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän 
handling eller på något annat sätt, dvs. alla former av röjande är förbjudna. 
Inom den privata hälso- och sjukvården utgörs patientens integritetsskydd 
av bestämmelserna om personalens tystnadsplikt. Någon legaldefinition av 
begreppet tystnadsplikt finns dock inte i PSL, utan i tystnadspliktsbestäm-
melserna i 6 kap. PSL föreskrivs att personalen inte obehörigen får röja vissa 
uppgifter.139 Rubriken till dessa bestämmelser är ”Tystnadsplikt m.m.”. Tyst-
nadsplikt skulle därför kunna beskrivas som att den följer av de regler som 
förbjuder personalen att obehörigen röja vissa uppgifter.140 

I förarbetena till PSL diskuteras obehörighetsrekvisitet, men någon diskus-
sion om rekvisitet röja, dvs. vilka former av röjande som är förbjudna, förs 
dock inte. Avsaknaden av en diskussion om vilka former av röjande som är 
otillåtna skulle kanske kunna förklaras med att det åtminstone för lagstiftaren 
framstår som självklart vilka sätt att röja uppgifter som är förbjudna. Det kan-
ske inte skulle vara helt ologiskt rent semantiskt att uppfatta begreppet tyst-
nadsplik som ett förbud att muntligen röja uppgifter, eftersom tystnadsplikt 
språkligt sett skulle kunna föra tanken till muntligt röjande. I förarbetena till 
bestämmelsen i 20 kap. 3 § brottsbalken om brott mot tystnadsplikt fram-
går dock att tystnadsplikten kan brytas såväl genom utlämnande av muntlig 
information som genom utlämnade av information i skriftlig form.141 Det är 
således i brottsbalkens förarbeten som lagstiftaren ger besked om att tystnads-
pliktsbestämmelserna i privat hälso- och sjukvård innebär ett förbud att röja 
uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom utlämnande av en handling. 
Lagstiftaren ger dock ingen vägledning om avsikten med förbudet att obehö-
rigen röja även, liksom i offentlig hälso- och sjukvård, innebär ett förbud mot 

138 Se SOU 2003:99 s. 286 och s. 469. Offentlighets- och sekretesslagskommitténs förslag 
till ändring i 20 kap. 3 § brottsbalken återfinns inte i den efterföljande prop. 2008/09:150 
Offentlighets- och sekretesslag. 
139 Se 6 kap. 12–13 och 16 §§ PSL. 
140 Insynsutredningen föreslog år 2009 en lag om tystnadsplikt för enskild som följer en 
brottsbekämpande myndighets verksamhet, se SOU 2009:72. Det kan noteras att varken i 
utredningens lagförslag eller i utredningens betänkande definieras begreppet tystnadsplikt. 
Insynsutredningens framlagda lagförslag har i skrivandets stund inte resulterat i någon propo-
sition från regeringen till riksdagen. 
141 Se prop. 1979/80:2 s. 403. 
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röjande av en uppgift på annat sätt. Ett sätt att minska eventuell osäkerhet 
om vad tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård innebär, skulle vara att 
definiera begreppet tystnadsplikt i lagtexten. 

Möjligen hade en legaldefinition av begreppet tystnadsplikt kunnat vara 
till hjälp för Apoteksmarknadsutredningen i dess arbete med att ta fram 
förslag till apoteksdatalag. Utredningen föreslog bl.a. en bestämmelse om 
tystnadsplikt för privatanställd apotekspersonal.142 I den föreslagna bestäm-
melsen erinrades om den tystnadspliktsbestämmelse för hälso- och sjukvårds-
personal som fanns i 2 kap. 8 § i den numera upphävda lagen (1998:531) 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, numera 6 kap. 12 § 
PSL. Apoteksmarknadsutredningen föreslog även att bestämmelsen skulle 
kompletteras med en formulering om att bestämmelsen avser förbud att röja 
uppgift ”vare sig det sker muntligen eller genom att handling lämnas ut”. 
Genom denna formulering avsåg Apoteksmarknadsutredningen att hindra att 
tystnadspliktsbestämmelsen skulle kunna kringgås genom att uppgifter ges ut 
i skriftlig form.143 En förklaring till Apoteksmarknadsutredningens förslag om 
tystnadsplikt för apotekspersonalen skulle kunna vara att utredningen tolkade 
bestämmelsen om tystnadsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal som att den 
endast omfattar muntligt röjande. En annan förklaring till utredningens för-
slag skulle kunna vara att den ansåg att det finns ett behov av ett förtydligande 
om att tystnadsplikten innebär ett förbud mot att obehörigen röja uppgifter, 
oavsett form. 

I OSL anges, som nyss nämnts, att förbudet att röja uppgifter gäller gen-
temot enskilda och myndigheter. I PSL anges dock inte vilka utomstående 
tystnadsplikten gäller i förhållande till. Användningen av rekvisitet obehöri-
gen tyder dock på att lagstiftaren anser att det finns en behörig personkrets.144 
Även i detta avseende är ett förtydligande av regelverket önskvärt, nämligen 
att det direkt i PSL anges vilka utomstående fysiska och juridiska personer 
som personal inom privat hälso- och sjukvård har att iaktta tystnadsplikt 
gentemot. 

Sekretess i offentlig hälso- och sjukvård innebär, som framgått, såväl ett 
förbud att röja en uppgift som ett förbud att i övrigt utnyttja en uppgift 
utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för uppgiften. Detta anges 
uttryckligen i OSL. I PSL anges endast att uppgifter inte obehörigen får röjas, 

142 Se SOU 2008:28 s. 18 och där författningsförslaget till 12 § apoteksdatalag. 
143 Se SOU 2008:28 s. 74. Apoteksmarknadsutredningens förslag återfinns inte i den efter-
följande prop. 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden. 
144 Se t.ex. Lavin, Om offentliga funktionärers tystnadsplikt, FT 1974 s. 19 och Ds Ju 
1981:17 s. 10.
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däremot finns ingen bestämmelse i den lagen som reglerar ett förbud att 
utnyttja en uppgift. Av brottsbalkens bestämmelse om brott mot tystnads-
plikt följer dock ett förbud att olovligen utnyttja en uppgift som omfattas av 
tystnadsplikt enligt PSL.145 Tystnadsplikt enligt PSL får således anses innebära 
både ett förbud att obehörigen röja en uppgift och ett förbud att obehörigen 
utnyttja en uppgift utanför den privata vårdgivarens verksamhet. Förbudet att 
obehörigen utnyttja en uppgift utanför den privata vårdgivarens verksamhet 
borde emellertid framgå direkt i PSL.

Sammanfattningsvis kan konstateras att sekretess i offentlig hälso- och sjuk-
vård innebär ett förbud att röja en uppgift om en patient och att det förbudet 
träffar alla former av röjande samt att sekretess gäller gentemot enskilda per-
soner och andra myndigheter. Sekretess i offentlig hälso- och sjukvård innebär 
vidare att uppgiften i övrigt inte får utnyttjas utanför hälso- och sjukvården. 

Vad gäller tystnadsplikt i privat hälso- och sjukvård har lagstiftaren inte 
utformat regelverket lika tydligt, vilket ur patientens integritetsperspektiv 
kan ifrågasättas. Tre synpunkter kan i detta avseende riktas mot konstruk-
tionen av tystnadsplikt i privat hälso- och sjukvård. Den första synpunkten 
är att innebörden av begreppet tystnadsplikt inte uttryckligen anges i PSL. 
Att tystnadsplikt enligt PSL avser att utgöra ett förbud mot att röja uppgifter 
– oavsett form av röjande – framgår av förarbetena till brottsbalken. I syfte att 
tydliggöra vad som avses med tystnadsplikt, och därmed undvika att tystnads-
plikt skulle kunna uppfattas endast som ett förbud att muntligen röja uppgif-
ter, är det rimligt att ställa krav på att innebörden av begreppet tystnadsplikt 
uttrycks direkt i lag. Eftersom begreppet sekretess definieras i OSL kan det 
knappast finnas något hinder mot att definiera begreppet tystnadsplikt i PSL. 

Den andra synpunkten som kan riktas mot konstruktionen av tystnads-
plikt är att det inte anges i lag vilka utomstående som personalen har att iaktta 
tystnadsplikt gentemot. Om lagstiftaren anser att personal inom privat hälso- 
och sjukvård ska iaktta tystnadsplikt gentemot såväl andra enskilda personer 
som myndigheter borde det komma till uttryck direkt i PSL. 

Inte heller framgår det uttryckligen i PSL att tystnadsplikt även innebär ett 
förbud att olovligen utnyttja uppgifter utanför hälso- och sjukvården, vilket 
är den tredje, och sista, synpunkten som kan riktas mot lagstiftarens kon-
struktion av tystnadsplikt i privat hälso- och sjukvård. Att ett sådant olovligt 
utnyttjande av uppgifter är förbjudet följer av brottsbalkens bestämmelse om 
brott mot tystnadsplikt. Det framstår som egendomligt att det inte direkt i 
PSL framgår att även ett obehörigt utnyttjande av uppgifter är förbjudet. I 

145 Se 20 kap. 3 § brottsbalken. 
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tystnadspliktsbestämmelser som gäller i vissa andra privata verksamheter än 
hälso- och sjukvård anges inte endast ett förbud att obehörigen röja uppgifter, 
utan även ett förbud att obehörigen utnyttja dessa.146 Det kan därför knap-
past finnas något hinder mot att även i PSL ange att tystnadsplikten hindrar 
inte bara ett obehörigt röjande, utan också ett obehörigt utnyttjande.

Förklaringen till att regleringen i OSL är tydligare och därmed troligen mer 
förutsägbar än den i PSL är sekretessbestämmelsernas koppling till grundlag. 
För att inte inskränka offentlighetsprincipen mer än nödvändigt anses det 
erforderligt med en detaljerad och utförlig reglering i OSL. Det borde dock 
ligga i lagstiftarens intresse att även garantera patienten i privat hälso- och 
sjukvård ett tydligt och troligen mer förutsägbart integritetsskydd. I syfte 
att eliminera vissa skillnader mellan integritetsskyddet i offentlig och privat 
hälso- och sjukvård kan följande lagändringar vidtas: att begreppet tystnads-
plikt definieras i lag som ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker 
muntligen, genom utlämnande av handling eller på något annat sätt, att i lag 
ange att tystnadsplikt ska iakttas gentemot andra enskilda och myndigheter 
samt att i lag ange att tystnadsplikten avser såväl ett förbud att röja en uppgift 
som ett förbud att utnyttja en sådan uppgift utanför vårdgivarens verksamhet. 

2.3 Personer som ska iaktta sekretess och tystnadsplikt 
2.3.1 Personal m.fl. inom offentlig hälso- och sjukvård ska iaktta sekretess
Sekretess innebär ett förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagda uppgifter. 
Då uppkommer frågan om vilka personer som omfattas av detta förbud. Hos 
offentliga vårdgivare, liksom hos andra myndigheter, är det de personer som 
anges i 2 kap. 1 § OSL som ska iaktta sekretess.147 Bestämmelsen har följande 
lydelse. 

Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller 
förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter. 

Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om upp-
giften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet

1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
2. på grund av tjänsteplikt, eller
3. på annan liknande grund. 

146 Se t.ex. 4 § lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler 
och 30 § tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
147 De personer som anges i bestämmelsen benämns i olika sammanhang offentliga funktio-
närer, se t.ex. Bohlin, Offentlighetsprincipen s. 210 ff. 
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Det är i första hand personer som omfattas av bestämmelsens första och tredje 
punkt som är verksamma inom offentlig hälso- och sjukvård. En första grupp 
av personer som ska iaktta sekretess är således de som under sin anställning 
hos en offentlig vårdgivare har fått kännedom om sekretessbelagda uppgifter. 
I äldre förarbeten till OSL framhålls att det är uppenbart att en myndighets 
anställda ska vara underkastade sekretess.148 

En annan grupp av personer som omfattas av sekretess är de som på grund 
av uppdrag hos en myndighet har fått kännedom om sekretessbelagda uppgif-
ter. I äldre förarbeten till OSL benämns sådana personer som osjälvständiga 
uppdragstagare.149 För att sådana osjälvständiga uppdragstagare ska omfattas 
av sekretess anses det krävas att uppdragstagaren har en sådan anknytning 
till myndigheten att denne kan sägas delta i myndighetens normala verk-
samhet, t.ex. tolkar. Inom offentlig hälso- och sjukvård anses ledamöter i 
landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och nämnder utgöra osjälvständiga 
uppdragstagare.150 Vidare kan en psykolog som anlitats av en barnpsykiatrisk 
klinik för att göra en utredning om ett barn anses som en osjälvständig upp-
dragstagare.151 Som ytterligare ett exempel kan nämnas läkare verksamma 
inom privat hälso- och sjukvård som på uppdrag av Rättsmedicinalverket 
utfärdar rättsintyg.152 Den kontrakterade läkaren anses vara uppdragstagare 
till Rättsmedicinalverket.153 

En tredje persongrupp hos en offentlig vårdgivare som ska iaktta sekre-
tess är de som på annan liknande grund har fått kännedom om sekretessbe-
lagda uppgifter. Det kan t.ex. vara fråga om en person som är anställd av ett 
bemanningsföretag med vilket den offentliga vårdgivaren har träffat avtal.154 
I äldre förarbeten till OSL uttalas att det i undantagsfall kan te sig naturligt 
att arbetstagare hos motparten får lyda under en sekretessbestämmelse, näm-
ligen då arbetstagaren ställs till myndighetens förfogande och deltar i dess 

148 Se prop. 1979/80:2 s. 126.
149 Självständiga uppdragstagare, dvs. sådana personer som visserligen har erhållit uppgifter 
av en myndighet men som handlar i eget namn och som utåt framstår som ”utrustade med 
egen kompetens”, anses däremot inte omfattas av sekretess, se prop. 1979/80:2 s. 127. 
150 Se prop. 1979/80:2 s. 127. I JO 1992/93 s. 608 konstaterades följaktligen att förtroende-
valda i hälso- och sjukvårdens styrelser och motsvarande hör till den grupp som ska iaktta 
sekretess. 
151 Se Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 55. 
152 Enligt 2 § första stycket lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott ska rättsintyg 
i vissa situationer inhämtas från läkare vid en rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinal-
verket eller läkare som enligt avtal har åtagit sig att utfärda sådana intyg. 
153 Se prop. 2004/05:64 s. 22. 
154 Det kan noteras att Patientdatautredningen år 2006 konstaterade att uthyrning av perso-
nal från bemanningsföretag kraftigt har ökat under senare tid, se SOU 2006:82 s. 251. 
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verksamhet på samma sätt som om myndigheten hade ingått uppdragsavtal 
med vederbörande själv.155 

I äldre förarbeten till OSL påpekas att avgränsningen av den krets personer 
som omfattas av sekretess givetvis i en del fall kan lämna rum för tvekan i till-
lämpningen. Det framhålls att myndigheterna bör, helst skriftligen, göra sina 
egna tjänstemän, uppdragstagare och likställda uppmärksamma på att de är 
underkastade sekretess enligt lag. Vidare betonas att en sekretessförbindelse 
eller ett sekretessbevis dock aldrig kan få någon annan innebörd än som en 
bekräftelse av att den enskilde personen har tagit emot en erinran om vad som 
gäller för hans eller hennes del i fråga om sekretess. Handlingens huvudsak-
liga funktion blir att t.ex. i en rättegång tjäna som bevis om att personen har 
förstått eller bort förstå att han eller hon bröt mot sekretessen.156 En offentlig 
vårdgivare kan dock inte genom avtal skapa sekretess för en person som inte 
enligt lag är bunden av sekretess, vilket följer av att det enligt rege ringsformen 
krävs lagstöd för att inskränka medborgares yttrandefrihet.157 

Även en person som inte ingår i den personkrets som anges i 2 kap. 2 § 
OSL kan omfattas av skyldigheten att iaktta sekretess. En offentlig vårdgivare 
kan finna att den risk för men som enligt 25 kap. 1 § OSL utgör hinder mot 
att lämna ut uppgiften kan undanröjas genom att ett förbehåll uppställs, som 
inskränker rätten för en mottagare av uppgiften att lämna uppgiften vidare 
eller att utnyttja den. I så fall ska vårdgivaren enligt 10 kap. 14 § OSL uppställa 
ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut. Genom förbehållet uppstår en 
skyldighet för den person till vilken uppgiften lämnas ut att inte röja den och 
vid ett åsidosättande av förbehållet kan ett straffansvar inträda enligt 20 kap. 
3 § brottsbalken om brott mot tystnadsplikt.158 

2.3.2  Hälso- och sjukvårdspersonal inom privat hälso- och sjukvård ska 
iaktta tystnadsplikt

2.3.2.1 Personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal – en bakgrund
Inom privat hälso- och sjukvård ska de som ingår i personkretsen hälso- och 
sjukvårdspersonal iaktta tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 och 13 §§ PSL.159 
Begreppet hälso- och sjukvårdspersonal är således avgörande för tystnads-

155 Se prop. 1979/80:2 s. 128.
156 Se prop. 1979/80:2 s. 128 f. 
157 Se 2 kap. 20 § första stycket första punkten regeringsformen. Se t.ex. JO:s kritik i JO 
1985/86 s. 177 som gällde en kriminalvårdsanstalt som låtit utomstående – hantverkare och 
besökare – underteckna sekretessbevis, trots att de inte omfattades av sekretess. 
158 För en diskussion om förbehåll, se avsnitt 4.5.3.1 nedan.
159 I 12 § första stycket anges skyldigheten att iaktta tystnadsplikt gent emot utomstående, 
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pliktsbestämmelsernas tillämplighet. När denna personkrets diskuteras är det 
viktigt att känna till att personkretsen inte endast reglerar vilken personal 
inom privat hälso- och sjukvård som ska iaktta tystnadsplikt. Regelverket är 
konstruerat på så sätt att personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal också 
avgränsar tillämpligheten av bestämmelserna i 6 kap. 1–10 §§ PSL. Dessa 
bestämmelser reglerar allmänna skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal  
inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård, såsom att se till att patien-
ten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd m.m.160 

Personkretsen avgränsar även tillämpligheten av vissa bestämmelser om 
skyldighet att lämna ut uppgifter om patienter till myndigheter.161 T.ex. är 
det hälso- och sjukvårdspersonal inom offentlig och privat hälso- och sjukvård 
som, efter begäran från en polismyndighet, ska lämna ut uppgifter som gäller 
huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning.162 Någon sådan skyldighet 
föreligger inte för annan personal inom hälso- och sjukvården. 

Vidare avgränsas Socialstyrelsens tillsynsansvar av personkretsen hälso- och 
sjukvårdspersonal. Det är personer som utgör hälso- och sjukvårdspersonal 
inom offentlig och privat hälso- och sjukvård som står under Socialstyrelsens 
tillsyn.163 

Som ett sista exempel kan nämnas att fram till den 1 januari 2011 var det 
personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal som avgränsade tillämpningsom-

medan i 12 § andra stycket och 13 § föreskrivs i vilka särskilda undantagssituationer tystnads-
plikt även gäller i förhållande till patienten själv. Om tystnadsplikt i förhållande till patienten 
själv, se avsnitt 5.3 nedan. 
160 Hälso- och sjukvårdspersonalens allmänna informationsskyldighet gentemot patienten 
följer av 6 kap. 6 § PSL. Denna informationsskyldighet diskuteras närmare i avsnitt 5.2.1 
nedan. 
161 Om uppgiftsskyldigheter gentemot myndigheter, se avsnitt 4.6.3.3 nedan.
162 Denna uppgiftsskyldighet gentemot polismyndigheter anges i 6 kap. 15 § första punkten 
PSL. Uppgiftsskyldigheten gentemot polismyndigheter undersöks och analyseras närmare i 
avsnitt 7.2 nedan. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter diskuteras i 
avsnitt 4.6.3.3 nedan.  
163 Enligt 7 kap. 1 § första stycket PSL står hälso- och sjukvården och dess personal under 
tillsyn av Socialstyrelsen. Begreppet hälso- och sjukvårdspersonal används således inte i den 
bestämmelse som avgränsar myndighetens tillsynsansvar, utan i stället används begreppet dess 
personal. Enligt 12 § i den numera upphävda lagen (1994:953) om åligganden för personal 
inom hälso- och sjukvården, åliggandelagen, var det personkretsen hälso- och sjukvårdsperso-
nal som omfattades av Socialstyrelsens tillsyn. Vid ikraftträdandet av den numera upphävda 
lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården ändrades bestämmelsens ordalydelse 
och begreppet hälso- och sjukvårdspersonal ersattes av begreppet dess personal. Lagstiftarens 
avsikt synes dock inte ha varit att vidta någon ändring i sak, se prop. 1995/96:176 s. 93. 
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rådet för bestämmelserna om disciplinpåföljd, dvs. sådana frågor som omfat-
tades av HSAN:s verksamhet.164

Begreppet hälso- och sjukvårdspersonal har således inte endast betydelse 
för tillämpligheten av tystnadspliktsbestämmelserna i PSL. 

Hälso- och sjukvårdspersonal definieras i 1 kap. 4 § PSL. I bestämmelsens 
första stycke anges i punktform sju grupper som utgör sådan personal. 

1. den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården,
2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som 
medverkar i hälso- och sjukvård av patienter, 
3. den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legiti-
merad yrkesutövare,
4. apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd 
och upplysningar, 
5. personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplysningar,
6. personal vid larmcentral och sjukvårdsrådgivning som förmedlar hjälp eller 
lämnar råd och upplysningar till vårdsökande, och
7. den som i annat fall enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
denna lag tillhandahåller tjänster inom ett yrke inom hälso- och sjukvården 
under ett tillfälligt besök i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.

Av bestämmelsens andra stycke följer att den som enligt särskilt förordnande 
har motsvarande behörighet som en legitimerad vid tillämpningen av första 
stycket första och tredje punkten jämställs med en legitimerad yrkesutöva-
re.165 

Genom bestämmelsens tredje stycke bemyndigas regeringen att meddela 
föreskrifter om att också andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjuk-
vården ska omfattas av PSL, vilket innebär att en ytterligare utvidgning av per-
sonkretsen hälso- och sjukvårdspersonal kan ske efter beslut av regeringen.166 

164 HSAN var den instans som prövade frågor om offentligrättsligt disciplinansvar, se 7 kap. 
1 § i den numera upphävda lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Om 
skälen till att det offentligrättsliga disciplinansvaret avskaffades, se prop. 2009/10:210 s. 70 ff. 
Socialstyrelsen är den myndighet som har övertagit HSAN:s verksamhet att handlägga ärenden 
om klagomål från patienter, se 7 kap. 10 § PSL. Efter utredning får Socialstyrelsen i beslut 
uttala sig om en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal 
strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten, se 
7 kap. 18 § PSL. I stället för disciplinpåföljd – varning eller erinran – kan patientens klagomål 
numera leda till kritik från Socialstyrelsen, se prop. 2009/10:210 s. 97. 
165 Socialstyrelsen beslutar om sådana särskilda förordnanden, se 4 kap. 10 § PSL. En läkare 
som fullgör sin praktiska tjänstgöring, s.k. allmäntjänstgöring, har ett sådant förordnande. 
166 Med hänsyn till att bestämmelsen anger de personer som omfattas av en lagstadgad tyst-
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Personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal har sedan ikraftträdandet av 
tillsynslagen (1980:11), 1980 års tillsynslag, ändrats – reducerats eller utvid-
gats – vid ett flertal tillfällen.167 Ändringar har inte enbart skett genom beslut 
av riksdagen, utan även genom att Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter om att 
andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ska utgöra hälso- 
och sjukvårdspersonal.168 

Personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal har även ändrats genom att 
antalet yrkesgrupper som omfattas av legitimation successivt utökats, vilket 
inneburit att fler kommit att innefattas i gruppen legitimerade enligt bestäm-
melsens första punkt.169 I personkretsen ingår enligt bestämmelsens tredje 
punkt även den som biträder en legitimerad yrkesutövare. Utökningen av 
antalet legitimerade yrkesgrupper har därför fått till följd att allt fler personer 
kommit att omfattas av tredje punkten och därmed har personkretsen hälso- 
och sjukvårdspersonal utökats. 

I förarbetena till 1980 års tillsynslag diskuterades vilka grupper av yrkes-
utövare som skulle anses ingå i personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal. 
Den diskussionen hade sin utgångspunkt i vilka grupper som skulle stå under 
Socialstyrelsens tillsyn.170 Av olika skäl har lagstiftaren därefter vidtagit änd-
ringar i den bestämmelse som definierar personkretsen.

nadsplikt vilken är förenad med ett straffrättsligt ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken för 
brott mot tystnadsplikt, måste det ur ett rättssäkerhetsperspektiv ifrågasättas om det är god-
tagbart att en utvidgning av bestämmelsens tillämpningsområde kan beslutas av regeringen. 
167 Begreppet hälso- och sjukvårdspersonal definierades mellan 1 juli 1980 och 30 september 
1994 i 1 § 1980 års tillsynslag. Från 1 oktober 1994 fram till 31 december 1998 fanns en 
definition av personkretsen i 1 § åliggandelagen. Från 1 januari 1999 fram till 31 decem-
ber 2010 identifierades personkretsen i 1 kap. 4 § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område. Numera finns, som framgått, legaldefinitionen av begreppet hälso- och 
sjukvårdspersonal i 1 kap. 4 § PSL. 
168 Enligt 1980 års tillsynslag fick regeringen, eller efter regeringens bemyndigande Social-
styrelsen, meddela föreskrifter om att andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjuk-
vården skulle ingå i personkretsen, se 1 § första stycket fjärde punkten 1980 års tillsynslag. 
Numera får, som framgått, endast regeringen meddela sådana föreskrifter. Det kan noteras att 
Socialstyrelsen i en föreskrift anger att den personal som inom ramen för ett IVPA-avtal ger 
behandling med medicinskt oxygen ska anses som hälso- och sjukvårdspersonal och omfat-
tas av Socialstyrelsens tillsyn, se 7 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) 
om ambulanssjukvård m.m. Med IVPA-avtal avses ett avtal om första hjälpen i väntan på 
ambulans enligt 3 kap. 2 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, se 7 kap. 1 § 
Social styrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Den som utför ett 
IVPA-uppdrag kan t.ex. vara en brandman.
169 De med legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården anges i 4 kap. 1 § PSL.
170 Se prop. 1978/79:220 s. 17 ff. och 37 ff. För den personal inom hälso- och sjukvården 
som inte stod under Socialstyrelsens tillsyn gällde den numera upphävda lagen (1960:409) 
om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, den s.k. kvack-
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Ett skäl till ändring av personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal, i utvid-
gande riktning, har varit att få ytterligare grupper av yrkesutövare att omfattas 
av hälso- och sjukvårdspersonalens allmänna skyldigheter, Socialstyrelsens 
tillsynsansvar samt det offentligrättsliga disciplinansvaret.171 Ett annat skäl till 
ändring av personkretsen, i reducerande riktning, har varit att få färre grup-
per av yrkesutövare att omfattas av hälso- och sjukvårdspersonalens allmänna 
skyldigheter, Socialstyrelsens tillsyn samt det offentligrättsliga disciplinan-
svaret.172 Ytterligare ett skäl till ändring, i utvidgande riktning, har varit att 
få en viss grupp av yrkesutövare att omfattas av en lagreglerad tystnadsplikt, 
exempelvis tillkom bestämmelsens femte punkt – om personal vid Giftinfor-
mationscentralen – i syfte att skapa ett integritetsskydd i en särskild del av den 
privata hälso- och sjukvården.173 

Personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal kan förenklat beskrivas som att 
den består av två grupper. Den ena gruppen utgörs av dem som har legitima-
tion för yrke inom hälso- och sjukvården, medan den andra gruppen utgörs av 
icke-legitimerad personal som är verksam vid vårdinrättningar, som biträder 
en legitimerad utanför sådana inrättningar eller som förmedlar hjälp eller 
lämnar råd och upplysningar via telefon. 

2.3.2.2 Legitimerad personal 
I äldre förarbeten till PSL uppges att legitimation för yrke inom hälso- och 
sjukvården sedan länge har ansetts vara det mest framträdande beviset på en 
yrkesutövares kompetens inom hälso- och sjukvården. Det uttalas att legiti-
mationens huvudfunktion är att utgöra en garanti för en viss kunskapsnivå 
och för sådana personliga egenskaper hos yrkesutövaren att denne är förtjänt 
av allmänhetens och myndigheternas förtroende. Vidare uttalas att legitima-

salverilagen. I denna lag reglerades yrkesmässigt bedriven alternativmedicinsk verksamhet. 
Numera regleras sådan verksamhet i 5 kap. PSL. 
171 Se prop. 1992/93:83 s. 46. 
172 Se prop. 1993/94:149 s. 55 ff.
173 I slutet av 1980-talet överfördes ansvaret för att driva Giftinformationscentralen från 
Socialstyrelsen till Apoteket AB. Inom Socialstyrelsen gällde sekretess enligt sekretesslagen 
medan något motsvarande integritetsskydd inte fanns inom Apoteket AB. I syfte att skapa 
ett integritetsskydd i Giftinformationscentralens verksamhet utvidgades personkretsen hälso- 
och sjukvårdspersonal till att inrymma även personal vid Giftinformationscentralen. Därmed 
kom sådan personal att omfattas av en lagreglerad tystnadsplikt, se prop. 1987/88:161 s. 6 f. 
Att föreskriva om en utvidgning av personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal framhölls år 
1992 av Genteknikberedningen som en möjlighet att skapa ett integritetsskydd i viss privat 
verksamhet, se SOU 1992:82 s. 187. 
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tionen dessutom ska fylla ett väsentligt informationsbehov, att jämföras med 
en slags varudeklaration gentemot allmänheten m.fl.174

Legitimation inom hälso- och sjukvården meddelas, efter ansökan av den 
enskilde, av Socialstyrelsen.175 Det som prövas av Socialstyrelsen är om sökan-
den har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och, i före-
kommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring.176 Legitimation får dock inte 
meddelas om förhållandena är sådana att legitimation skulle ha återkallats om 
sökanden hade varit legitimerad.177 Den utfärdade legitimationen ska återkal-
las bl.a. om den legitimerade har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt 
yrke.178 Det är HSAN som, efter ansökan av Socialstyrelsen, beslutar om åter-
kallelse av legitimation.179 Den som har fått sin legitimation återkallad  kan 
ansöka hos HSAN om att återfå sin legitimation. Om vissa särskilt angivna 
förutsättningar är uppfyllda ska HSAN utfärda ny legitimation.180 

Kretsen av legitimerade är, som tidigare nämnts, inte konstant utan för-
ändras. År 1980 omfattades endast sju yrkesgrupper av bestämmelserna om 
legitimation. Dessa var barnmorskor, glasögonoptiker, läkare, psykologer, 
sjukgymnaster, sjuksköterskor och tandläkare.181 För närvarande finns 21 
yrkesgrupper som kan erhålla legitimation.182 Från år 1980 har således de 
legitimerade utvidgats med 14 yrkesgrupper. De som tillkommit är apotekare, 
arbetsterapeuter, audionomer, biomedicinska analytiker, dietister, kiroprak-
torer, logopeder, naprapater, ortopedingenjörer, psykoterapeuter, receptarier, 
röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker och tandhygienister.183 

174 Se prop. 1983/84:179 s. 12. 
175 Se 4 kap. 10 § PSL. 
176 Se 4 kap. 1 § första stycket PSL. 
177 Se 4 kap. 1 § andra stycket PSL. 
178 Se 8 kap. 3 § första stycket första punkten PSL. För övriga förutsättningar för s.k. de -
legitimering, se 8 kap. 3–5 §§ PSL. Axelsson diskuterar återkallelse av legitimation i Axelsson, 
Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård s. 344 ff. 
179 Se 8 kap. 13 § PSL. 
180 Förutsättningarna för s.k. relegitimering anges i 8 kap. 12 § PSL. 
181 Legitimation till dessa yrkesgrupper meddelades av Socialstyrelsen med stöd av olika för-
fattningar. Barnmorskor: 1 § reglementet (1955:592) för barnmorskor, glasögonoptiker: 1 § 
kungörelsen (1963:456) om legitimation av glasögonoptiker, läkare: 2 § lagen (1960:408) om 
behörighet att utöva läkaryrket, psykologer: 1 § förordningen (1978:341) om legitimation av 
psykolog, sjukgymnast: 1 § kungörelsen (1937:864) om legitimation av sjukgymnaster, sjuk-
sköterskor: 1 § reglementet (1957:656) för sjuksköterskor, tandläkare: 3 § lagen (1963:251) 
om behörighet att utöva tandläkaryrket. Numera meddelar, som nyss nämnts, Socialstyrelsen 
legitimation med stöd av bestämmelserna i 4 kap. PSL. 
182 Dessa yrkesgrupper räknas upp i 4 kap. 1 § PSL.
183 Om skälen för att legitimera logopeder och psykoterapeuter, se prop. 1983/84:179 
s. 15 ff., kiropraktorer, se prop. 1988/89:96 s. 8 ff. och prop. 1993/94:145 s. 17 f., naprapater, 
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Enligt 1 kap. 4 § första stycket första punkten PSL ingår den som har legi-
timation för ett yrke inom hälso- och sjukvården i personkretsen hälso- och 
sjukvårdspersonal. Följaktligen omfattas legitimerad personal verksam inom 
privat hälso- och sjukvård av tystnadspliktsbestämmelserna i 6 kap. 12 och 
13 §§ PSL. 

2.3.2.3 Icke-legitimerad personal vid vårdinrättningar 
Icke-legitimerad personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrätt-
ningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter utgör enligt 
1 kap. 4 § första stycket andra punkten PSL hälso- och sjukvårdspersonal. I 
ett lagstiftningsärende beskrivs personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal på 
ett sätt som kan uppfattas som att andra punkten endast omfattar icke-legiti-
merad personal vid vårdinrättningar som bedrivs av offentliga vårdgivare.184 
Eftersom det inte finns någon formulering i bestämmelsen som kan uppfattas 
som att den endast gäller personal inom offentlig hälso- och sjukvård, utgår 
jag från att den även omfattar personal inom privat hälso- och sjukvård. 

För att andra punkten ska bli tillämplig krävs att den icke-legitimerade 
personalen är verksam ”vid sjukhus och andra vårdinrättningar”. Det är såle-
des anknytningen till ett visst sjukhus eller en viss annan vårdinrättning som 
är av avgörande betydelse för huruvida någon tillhör sådan personal som 
avses i andra punkten eller inte. Begreppet sjukhus definieras varken i PSL 
eller i lagens förarbeten. Vägledning för tolkning av begreppet får således 
sökas i annan lagstiftning. I 5 § första stycket HSL finns begreppet sjukhus. 
Denna bestämmelse anger landstingets ansvar för att det ska finnas sjukhus 
för hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning. Den vägled-
ning som ges i förarbetena till HSL är att begreppen sjukhus och vårdinrätt-
ning hänger samman samt att sjukhus är den vårdinrättning där sluten vård 
ges och där ska erbjudas vård för sjukdom, skada, kroppsfel eller barnsbörd. 
I förarbetena understryks att det förhållandet att sluten vård ges på sjukhus 
naturligtvis inte hindrar att även öppen vård tillhandahålls där.185 I äldre 
förarbeten till PSL anges att till vårdinrättningar hör bl.a. inrättningar för 
öppen vård, distrikts läkarmottagningar samt mödra- och barnavårdscentra-

se prop. 1993/94:145 s. 13 ff., arbetsterapeuter, se prop. 1997/98:109 s. 92 f., apotekare och 
receptarier, se prop. 1997/98:109 s. 93 f., sjukhusfysiker, se prop. 1997/98:109 s. 94 f., rönt-
gensjuksköterskor, se prop. 1999/2000:56 23 f. samt audionomer, biomedicinska analytiker, 
dietister och ortopedingenjörer, se prop. 2005/06:43 s. 25 ff. 
184 Se prop. 2005/06:43 s. 13.
185 Se prop. 1981/82:97 s. 121. 
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ler.186 En vårdinrättning får således anses vara en inrättning där såväl öppen 
som sluten vård ges.187 

I äldre förarbeten till PSL uttalas också att personalen inte nödvändigtvis 
behöver vara anställd hos vårdgivaren eller utföra ett avlönat arbete för att 
omfattas av andra punkten. Det ska dock vara fråga om arbete av viss varaktig-
het. Det kan exempelvis vara fråga om personer som utför arbete i hälso- och 
sjukvården som uppdragstagare eller frivilliga medhjälpare eller personer som 
för sin utbildning deltar i vårdarbetet.188 

Genom uttrycket ”i hälso- och sjukvård av patienter” avser lagstiftaren 
att närmare avgränsa personkretsen till att omfatta personal i en viss verk-
samhet.189 Det innebär att andra punkten är tillämplig när icke-legitimerad 
personal vid en vårdinrättning medverkar i verksamhet som omfattas av HSL, 
tandvårdslagen (1985:125) eller lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.190 

I förarbetena ges exempel på vilka personalkategorier som avses med hälso- 
och sjukvårdspersonal enligt andra punkten. I dessa nämns ambulanspersonal 
som transporterar patienter till eller från sjukhus, vårdbiträden, undersköter-
skor och medicinsk-teknisk personal. Vidare nämns personal med adminis-
trativa uppgifter som finns på klinik- eller motsvarande nivå.191 En ytterligare 

186 Se prop. 1978/79:220 s. 41. Det kan nämnas att i RÅ 1990 ref. 78 fann Högsta förvalt-
ningsdomstolen att en rättspsykiatrisk klinik är att anse som en vårdinrättning. 
187 Angående begreppet ”sjukhus” kan nämnas lagen (1985:12) om kontroll av berusnings-
medel på sjukhus. Någon legaldefinition av det för lagen centrala begreppet ”sjukhus” anges 
inte i denna lag. Inte heller diskuteras begreppet sjukhus i förarbetena. Vidare kan nämnas att 
i 5 § abortlagen (1974:595) används uttrycket ”allmänt sjukhus eller annan sjukvårdsinrätt-
ning”. Enligt denna bestämmelse ska abort ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårds-
inrättning som Socialstyrelsen godkänner, men varken begreppet allmänt sjukhus eller 
begreppet sjukvårdsinrättning definieras i abortlagen. Någon diskussion om dessa begrepp 
förs inte i förarbetena. Begreppet ”sjukvårdsinrättning” används även i 6 kap. 15 § första 
punkten PSL som anger hälso- och sjukvårdspersonalens uppgiftsskyldighet gentemot polisen 
i vissa fall. Med begreppet sjukvårdsinrättning avses sjukhus, se prop. 1981/82:186 s. 65. Om 
denna uppgiftsskyldighet gentemot polisen, se avsnitt 7.2 nedan.
188 Se prop. 1978/79:220 s. 40. Gruppen personer som i och för sin utbildning deltar i vård-
arbetet diskuteras bl.a. i avsnitt 2.3.4.2 nedan. 
189 Se prop. 1993/94:149 s. 57 ff. och prop. 1997/98:109 s. 62 och s. 150. Begreppet hälso- 
och sjukvård används även i andra sammanhang i syfte att närmare ange tillämpligheten av 
en viss bestämmelse. För en diskussion om begreppet hälso- och sjukvård, se avsnitt 3.3.2 och 
avsnitt 4.3 nedan.
190 Se 1 kap. 2 § PSL för legaldefinitionen av begreppet hälso- och sjukvård enligt den lagen. 
191 Se prop. 1978/79:220 s. 40, prop. 1993/94:149 s. 57 f. och s. 117 och prop. 1997/98:109 
s. 63. Beträffande personal med administrativa uppgifter prövades i HSAN 2005/3317 en 
anmälan gentemot en registrator vid en rättspsykiatrisk klinik och i HSAN 2006/0731 prö-
vades en anmälan gentemot en läkarsekreterare vid en gynekologmottagning. Ett formellt 
krav för att HSAN skulle göra en materiell prövning i ett ärende om disciplinpåföljd var att 
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grupp som nämns i äldre förarbeten är, som framgått, personer som för sin 
utbildning deltar i vårdarbetet, oavsett om arbetet avlönas. 

Enligt förarbetena är avsikten att städpersonal, trädgårdsarbetare och hant-
verkare som arbetar inom en vårdinrättning inte ska omfattas, och inte heller 
kökspersonal. Likaså avses personal inom vårdinrättningens centrala adminis-
tration falla utanför tillämpningsområdet för andra punkten.192 

I följande två avgöranden ansåg HSAN att viss administrativ personal – en 
ekonomiassistent vid en enhet för ekonomiservice samt en verksamhetschef – 
inte kunde anses ingå i personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal. 

I HSAN 2009/1483 hade en kvinna anmält en icke-namngiven person för att 
ha åsidosatt sekretessen genom att till en privatperson ha lämnat ut en kopia 
av hennes patientjournal. Kvinnan uppgav att hennes journal egentligen 
skulle ha skickats till ett försäkringsbolag. Av HSAN:s utredning framgick 
att den som hade skickat journalkopian var en ekonomiassistent vid en enhet 
för ekonomiservice. HSAN hänvisade till förarbetena till den numera upp-
hävda lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens 
område, disciplinpåföljdslagen, och yttrade att administrativ personal vanli-
gen anses tillhöra hälso- och sjukvårdspersonal endast om de är verksamma 
på klinik- eller motsvarande nivå och deras uppgifter direkt påverkar förut-
sättningarna för det praktiska arbetet med vården av enskilda patienter. Enligt 
HSAN var det i ärendet inte visat att så varit fallet och följaktligen omfattades 
den anmälda ekonomiassistenten inte av begreppet hälso- och sjukvårdsper-
sonal. HSAN beslutade att avvisa anmälan.

I HSAN 2005/1670 avvisades en anmälan gentemot en verksamhetschef vid 
ett sjukhus med motiveringen att verksamhetschefen hade en befattning som 
administrativ chef och att han därmed inte tillhörde hälso- och sjukvårdsper-
sonalen.193 

Den som tillhör styrelsen för ett privatsjukhus anses, enligt äldre förarbeten till 
PSL, inte heller utgöra hälso- och sjukvårdspersonal enligt andra punkten.194

Socionomer i kurativt behandlande verksamhet, dvs. kuratorer, anses inte 
heller omfattas av bestämmelsens andra punkt. I förarbetena framhålls att 

den anmälde ingick i personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal, se 7 kap. 1 § i den numera 
upphävda lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Eftersom dessa två 
ärenden prövades i sak torde HSAN ha bedömt att registratorn respektive läkar sekreteraren 
tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen enligt andra punkten. 
192 Se prop. 1993/94:149 s. 57 f. och prop. 1997/98:109 s. 63.
193 I HSAN 2542/02 sakprövades däremot en anmälan gentemot en verksamhetschef vid en 
ungdomsmottagning. 
194 Se prop. 1978/79:220 s. 40. 
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deras arbetsuppgifter utgör sociala insatser och inte hälso- och sjukvård.195 
I HSAN:s praxis finns exempel på att kuratorer vid skolor inte anses utgöra 
hälso- och sjukvårdspersonal, medan kuratorer vid sjukhus och vårdcentraler 
däremot anses som sådan personal.196 

Icke-legitimerad personal som uppfyller förutsättningarna i andra punk-
ten utgör hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas följaktligen av tystnads-
pliktsbestämmelserna i 6 kap. 12 och 13 §§ PSL. Icke-legitimerad personal 
som inte uppfyller kraven på att utgöra hälso- och sjukvårdspersonal enligt 
andra punkten kan däremot utgöra annan personal och omfattas av tystnads-
plikt enligt bestämmelsen i 6 kap. 16 § PSL.197 

2.3.2.4 Icke-legitimerad biträdespersonal 
Den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legiti-
merad yrkesutövare utgör enligt 1 kap. 4 § första stycket tredje punkten PSL 
hälso- och sjukvårdspersonal. 

Uttrycket ”i annat fall” syftar tillbaka på andra punkten som omfattar 
personal verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar, vilket innebär att 
tredje punkten tar sikte på icke-legitimerade personer som biträder legitime-
rade verksamma utanför sådana inrättningar. I förarbetena uppges att tredje 
punkten avser att omfatta biträdespersonal till legitimerade yrkesutövare verk-
samma dels i privat hälso- och sjukvård som bedrivs utanför sjukhus och 
andra vårdinrättningar, dels vid inrättningar för vård och boende som ingår i 
socialtjänstorganisationen och där utgör en särskild boendeform.198 

I förarbetena till PSL uppges att avsikten med uttrycket ”vid hälso- och 
sjukvård av patienter” är att närmare avgränsa personkretsen till att omfatta 
personal vid en viss verksamhet.199 Det måste således vara fråga om att per-

195 Se prop. 1993/94:149 s. 60. 
196 I HSAN 335/04 avvisades en anmälan gentemot en skolkurator med motiveringen att 
skolkuratorer vanligen inte medverkar i hälso- och sjukvård. Följande HSAN-beslut utgör 
exempel på ärenden där de anmälda är kuratorer vid sjukhus och vårdcentraler och där 
HSAN avgjort ärendena efter en materiell prövning: HSAN 1252/04, HSAN 2004/3457, 
HSAN 2005/3269, HSAN 2006/0524, HSAN 2006/3018, HSAN 2006/3148 och HSAN 
2007/4006. Förklaringen till att HSAN prövade dessa ärenden i sak kan knappast vara någon 
annan än att respektive anmäld kurator ansågs medverka i hälso- och sjukvård av patienter 
och därmed utgjorde hälso- och sjukvårdspersonal enligt andra punkten. 
197 Personal som omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 16 § PSL diskuteras i avsnitt 2.3.3 
nedan. 
198 Se prop. 1978/79:220 s. 41, prop. 1993/94:149 s. 59 och s. 117 och prop. 1997/98:109 
s. 62. 
199 Se prop. 1993/94:149 s. 57 f. och prop. 1997/98:109 s. 63 och s. 150. För en diskussion 
om begreppet hälso- och sjukvård, se avsnitt 3.3.2 och avsnitt 4.3 nedan.
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sonen biträder en legitimerad vid dennes arbete inom sådan verksamhet som 
omfattas av HSL, tandvårdslagen eller lagen om omskärelse av pojkar.200 

I äldre förarbeten till PSL uttalas att med uttrycket ”den som biträder” 
avses i första hand personal som den legitimerade själv anställer för vården, 
t.ex. mottagningssköterskor, sekreterare och telefonister. Det uppges att avsik-
ten är att begreppet biträder även ska innefatta personer som faktiskt biträder 
den legitimerade i vården av en patient, såsom en vårdare vid ett ålderdoms-
hem som biträder en läkare i den sjukvårdande verksamheten i hemmet. I 
detta arbete anses vårdaren utgöra hälso- och sjukvårdspersonal medan han 
eller hon vid utförandet av sitt arbete i övrigt inte utgör det. Vidare uppges 
att även den som efter anvisning av en legitimerad meddelar sjukvård åt en 
patient i dennes hem är att betrakta som biträde åt den legitimerade. Däre-
mot omfattas han eller hon inte vid fullgörande av andra arbetsuppgifter.201 
I doktrinen framhålls att det är lämpligt att den legitimerade yrkesutövaren 
upplyser den biträdande om att denne i just detta handlande utgör hälso- och 
sjukvårdspersonal och därmed omfattas av vissa bestämmelser i lagen liksom 
om vad detta innebär.202 

I följande avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen tolkades begreppet 
hälso- och sjukvårdspersonal. Domstolen ansåg att en föreståndare för en 
privat klinik utgjorde biträdespersonal enligt tredje punkten och följaktligen 
ingick i personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal. 

I RÅ 1997 not. 28 hade en man genomgått en hårtransplantation vid en 
privat klinik. Den som utförde operationen var en legitimerad läkare. Man-
nen anmälde föreståndaren för kliniken till HSAN dels för att ha gett honom 
felaktig information om behandlingen, dels för att ha tillåtit läkaren att utföra 
operationen. HSAN avvisade mannens anmälan med motiveringen att före-
ståndaren inte tillhörde personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal. Kam-
marrätten yttrade bl.a. att det av handlingarna i målet framgick att förestån-
daren i vart fall till viss del skötte patientkontakterna och att han ibland assis-
terade vid behandlingar. I det aktuella fallet var det ostridigt att föreståndaren 
skött kontakterna med mannen, varit den som markerat transplantations-
området och undersökt mannen efter behandlingen. Mot den bakgrunden 
fann domstolen att den anmälde i sitt arbete som föreståndare för kliniken 
biträdde med hälso- och sjukvårdande uppgifter i sådan utsträckning och 
med sådan regelbundenhet att han borde anses tillhöra hälso- och sjukvårds-
personalen. Kammarrätten återförvisade målet till HSAN för prövning i sak. 

200 Se 1 kap. 2 § PSL för legaldefinitionen av begreppet hälso- och sjukvård enligt den lagen. 
201 Se prop. 1978/79:220 s. 41 och prop. 1993/94:149 s. 59 f. 
202 Se Billum & Sahlin, Hälso- och sjukvårdspersonalens åligganden och ansvar s. 25.
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Efter överklagande av föreståndaren fastställde Högsta förvaltningsdomstolen 
kammarrättens beslut. 

Som framgått synes lagstiftarens avsikt vara att begreppet biträdespersonal ska 
inrymma sådana personer som antingen är anställda av en legitimerad yrkes-
utövare eller faktiskt biträder denne vid hälso- och sjukvård av en patient. 
Detta uttrycks i förarbeten från slutet av 1970-talet.203 I rättsfallet ovan finns 
inget som tyder på att kammarrätten bedömt den anmälde föreståndarens 
tillhörighet till biträdespersonal utifrån dessa förarbetsuttalanden. Domstolen 
beaktade inte endast de åtgärder som föreståndaren hade vidtagit gentemot 
patienten i det aktuella fallet, utan även de olika uppgifter som föreståndaren 
annars brukade utföra vid kliniken. En sådan tolkning skulle kunna kritiseras, 
eftersom den inte harmonierar med lagstiftarens intention.204 

Följande HSAN-beslut är ett exempel på ett avgörande där begreppet biträ-
der tolkats betydligt snävare, men väl förenligt med lagstiftarens intentioner. 
I beslutet framhöll HSAN att det enbart är i samband med själva biträdandet 
som en person utgör hälso- och sjukvårdspersonal. 

I HSAN 1151/04 hade Socialstyrelsen anmält en behandlingsassistent för att 
ha haft en privat relation med en patient. Behandlingsassistenten var verk-
sam vid ett kommunalt behandlingshem för vuxna patienter med psykiska 
funktionshinder. Socialstyrelsen uppgav bl.a. att behandlingsassistenten hade 
ingått i vårdarbetet kring patienten, att han hade varit med i behandlings-
teamet och att han hade deltagit i behandlingskonferenser tillsammans med 
legitimerade läkare, psykologer och psykoterapeuter. I mannens arbetsuppgif-
ter ingick att assistera i behandlingsarbetet genom att dela läkemedel, ha natt-
jour, ta med patienten på utflykter, resor, aktiviteter m.m. HSAN påpekade 
att det enbart är i samband med själva biträdandet som personen är att se som 
hälso- och sjukvårdspersonal. Det anmälda förhållandet i detta fall – en privat 
relation med en patient – hade enligt HSAN inte gällt ett sådant biträde. 
Behandlingsassistenten kunde därför inte anses som hälso- och sjukvårdsper-
sonal. HSAN beslutade att avvisa Socialstyrelsens anmälan.205 

203 Se prop. 1978/79:220 s. 41.
204 Det är dock inte helt osannolikt att kammarrätten gjorde bedömningen att dessa äldre 
förarbetsuttalanden förlorat i betydelse, eftersom de tar sikte på hur hälso- och sjukvården 
bedrevs på slutet av 1970-talet. Madell menar att om en lagreglering har funnits en längre tid 
kan t.ex. samhällsutvecklingen ha lett till att förarbetena förlorat i betydelse, se Madell, Det 
allmänna som avtalspart s. 28 och där not 26. 
205 En jämförelse kan göras med HSAN 2548/04, som gällde en skötare vid en psykiatrisk 
klinik som hade anmälts för att ha haft ett förhållande med en patient. För detta ålades han 
en disciplinpåföljd i form av en varning. En förutsättning för att HSAN skulle få ålägga 
den anmälde en disciplinpåföljd var, som framgått, att han eller hon utgjorde hälso- och 
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En person kan således utgöra hälso- och sjukvårdspersonal vid fullgörande 
av vissa arbetsuppgifter medan han eller hon vid utförandet av andra arbets-
uppgifter på samma arbetsplats inte kan anses ingå i personkretsen hälso- och 
sjukvårdspersonal. Att avgöra om en viss person i ett visst handlande biträder 
en legitimerad yrkesutövare, och därmed utgör hälso- och sjukvårdspersonal 
som omfattas av tystnadsplikt, är nog inte en helt enkel uppgift för en patient 
som vill försäkra sig om att den aktuella personen omfattas av en lagreglerad 
skyldighet att inte röja uppgifter om henne för utomstående. 

Icke-legitimerad personal som inte anses ingå i personkretsen hälso- och 
sjukvårdspersonal enligt tredje punkten omfattas följaktligen inte av tystnads-
plikt enligt 6 kap. 12 och 13 §§ PSL. Sådan personal kan däremot omfattas 
av tystnadsplikt enligt bestämmelsen i 6 kap. 16 § PSL.206 

2.3.2.5  Icke-legitimerad personal som förmedlar hjälp eller lämnar råd  
och upplysningar 

I personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal ingår sedan år 1987 icke- 
legitimerad personal vid larmcentraler som förmedlar hjälp eller lämnar råd 
och upplysningar till vårdsökande.207 Enligt förarbetena till PSL avses med 
sådan personal larmoperatörer och därmed jämställd personal under förut-
sättning att de förmedlar eller lämnar hjälp vid vårdbehov, exempelvis per-
sonal vid SOS Alarm Sverige AB som vid beställning av ambulans avgör i 
vilken prioriteringsgrad ambulansbeställningen ska verkställas eller om annan 
sjukvårdsresurs ska sändas för att komplettera eller ersätta ambulans. Vidare 
uttalas att även sådan personal som besvarar frågor som rör sjukdomstillstånd 
och eventuell egenvård omfattas.208 I följande HSAN-beslut ansåg HSAN att 
de anmälda larmoperatörerna vid SOS Alarm Sverige AB inte kunde anses 
som hälso- och sjukvårdspersonal, eftersom den person som hade kontaktat 
larmcentralen inte hade sökt vård, utan hade begärt polishjälp. 

sjukvårdspersonal. Således måste HSAN ha ansett att den anmälde skötaren ingick i per-
sonkretsen med stöd av andra punkten, dvs. personal som är verksam vid sjukhus och andra 
vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter. 
206 Personal som omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 16 § PSL diskuteras i avsnitt 2.3.3 
nedan. 
207 Se 1 kap. 4 § sjätte punkten PSL. Denna yrkesgrupp utgjorde fram till den 1 juli 1994 
hälso- och sjukvårdspersonal med stöd av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:3) om 
tillämpning av lagen om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. på larmoperatörer 
och därmed jämställd personal verksam vid SOS Alarmering AB. Legitimerad personal vid 
larmcentralen utgör dock hälso- och sjukvårdspersonal enligt 1 kap. 4 § första stycket första 
punkten PSL. 
208 Se prop. 1993/94:149 s. 117.
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I HSAN 1320/04 hade två larmoperatörer vid SOS Alarm Sverige AB 
anmälts för felaktig handläggning när de tog emot samtal från anmälarens 
dotter. Anmälaren uppgav bl.a. följande. Hennes dotter var knivhotad och 
hade ringt två gånger under loppet av tio minuter till SOS Alarm och begärt 
ambulans. Någon ambulans skickades emellertid inte. Det var först när poli-
sen hade tagit kontakt med larmcentralen som en ambulans skickades till 
hennes dotter. HSAN tog del av utskrifterna av samtalen mellan anmälarens 
dotter och larmoperatörerna. Platschefen vid SOS Alarm AB Göteborg kom 
in med en skrivelse i vilken han bl.a. uppgav att samtalen från anmälarens 
dotter avsåg polishjälp. Inte i något av samtalen framställdes någon begäran 
om amulanstransport eller annan insats rörande hälso- och sjukvård. Larm-
operatörerna var, enligt platschefen, därför inte hälso- och sjukvårdspersonal 
när de handlade dessa samtal. HSAN fann att det av utredningen framgick 
att anmälarens dotter i sina kontakter med larmcentralen begärt polishjälp, 
men inte sökt vård. När de anmälda larmoperatörerna handlade samtalen var 
de därmed inte att anse som hälso- och sjukvårdspersonal. HSAN beslutade 
att avvisa anmälan. 

I HSAN-beslutet ovan tydliggörs ännu en gång det märkliga med att tillhö-
righeten till personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal i vissa fall är kopplad 
till en viss yrkesgrupp i ett visst handlande.209 Sannolikt förekommer att det 
till SOS Alarm Sverige AB inkommer samtal som resulterar i en bedömning 
att det finns behov av både ambulans och polis. Som lagen är konstruerad 
omfattas den personal som tar emot ett sådant samtal av hälso- och sjuk-
vårdspersonalens tystnadsplikt, enligt 6 kap. 12 och 13 §§ PSL, endast för de 
uppgifter som rör behovet av ambulans och inte dem som tar sikte på behovet 
av polis. Det är inte svårt att föreställa sig att vissa tillämpningsproblem kan 
uppkomma när det ska avgöras vilka uppgifter i ett samtal som rör hälso- och 
sjukvård respektive behov av annan hjälp. 

Om den icke-legitimerade personalen vid larmcentralen varken förmedlar 
hjälp eller lämnar råd och upplysningar till vårdsökande eller är legitimerade, 
utgör den inte hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas följaktligen inte 
heller av tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 och 13 §§ PSL. Tystnadspliktsbestäm-
melsen i 6 kap. 16 §, som omfattar annan personal än hälso- och sjukvårds-
personal, kan däremot vara tillämplig.210 

209 Se diskussionen i föregående avsnitt 2.3.2.4 om när en icke-legitimerad personal anses 
biträda en legitimerad yrkesutövare vid hälso- och sjukvård av patienter. 
210 Personal som omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 16 § PSL diskuteras i avsnitt 2.3.3 
nedan. 
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En icke-legitimerad personal vid larmcentralen kan gentemot andra 
enskilda personer än patienten samt gentemot myndigheter omfattas av 
tystnadsplikt enligt tre olika bestämmelser. Utöver 6 kap. 12 § första stycket 
och 16 § i PSL finns en bestämmelse om tystnadsplikt som omfattar perso-
nal vid alarmeringscentraler. Denna tystnadspliktsbestämmelse finns i 4 § 
lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler. 
Enligt bestämmelsen får den som är eller har varit verksam hos SOS Alarm AB 
inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har fått 
veta om sådant som har yttrats vid ett telefonsamtal till SOS Alarm AB och 
som bl.a. angår en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Denna 
bestämmelse infördes den 1 januari 1982 efter att lagstiftaren konstaterat att 
personalen vid dåvarande SOS Alarmering AB inte omfattades av något för-
bud enligt lag att röja uppgift som rörde vad som yttrats vid ett telefonsamtal 
till larmcentralen.211 Det är således tre olika tystnadspliktsbestämmelser, med 
delvis olika materiellt innehåll, som kan bli tillämpliga i den verksamhet som 
bedrivs av SOS Alarm Sverige AB.212 

Personal vid sjukvårdsrådgivning som förmedlar hjälp eller lämnar råd 
och upplysningar till vårdsökande utgör sedan den 1 januari 2011 hälso- 
och sjukvårdspersonal.213 I förarbetena förklaras inte närmare vad som avses 
med uttrycket ”sjukvårdsrådgivning”. Den personal som lagstiftaren avser 
kan knappast vara andra än s.k. telefonsjuksköterskor vid den sjukvårdsråd-
givning som landstingen bedriver, vilket i så fall innebär att de omfattas av 
sekretess enligt OSL. Om sjukvårdsrådgivning bedrivs av en privat vård givare, 
ska personalen iaktta tystnadsplikt enligt bestämmelsen i 6 kap. 12 § första 
stycket PSL. 

2.3.3  Annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal inom privat  
hälso- och sjukvård ska iaktta tystnadsplikt 

Inom privat hälso- och sjukvård är dels hälso- och sjukvårdspersonal, dels 
annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal, skyldig att iaktta tystnads-
plikt. Personal som inte utgör hälso- och sjukvårdspersonal kan omfattas av 
tystnadsplikt enligt 6 kap. 16 § PSL. Bestämmelsen har följande lydelse. 

211 Se prop. 1981/82:24 s. 6. 
212 Vilken av dessa bestämmelser som bör tillämpas i det enskilda fallet får avgöras genom 
kollisionsnormerna lex superior, lex specialis och lex posterior, se t.ex. Peczenik, Vad är rätt? 
s. 281 ff.
213 Se 1 kap. 4 § sjätte punkten PSL.
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Den som, utan att höra till hälso- och sjukvårdspersonalen, till följd av 
anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund deltar eller har del-
tagit i enskilt bedriven hälso- och sjukvård får inte obehörigen röja vad han 
eller hon därvid fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör uppgifts-
skyldighet som följer av lag eller förordning.

Denna bestämmelse infördes den 1 januari 1997 i den numera upphävda 
lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården. Det kan konstate-
ras att regeln är mycket knapphändigt motiverad. I förarbetena uttalas att 
bestämmelsen avser att utgöra ett komplement till den tystnadspliktsbestäm-
melse som omfattar personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare utta-
las att den innebär att även annan personal i den privata hälso- och sjuk-
vården kommer att omfattas av tystnadsplikt, t.ex. verkställande direktörer 
och annan administrativ personal.214 Bestämmelsen har antagligen utformats 
med 1 kap. 6 § sekretesslagen, numera 2 kap. 1 § OSL, som förebild.215 Som 
nämnts tidigare synes lagstiftarens avsikt vara att städpersonal, trädgårds-
arbetare, hantverkare, kökspersonal och styrelseledamöter inte ska anses ingå 
i personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare synes lagstiftarens avsikt 
vara att även de som är verksamma utanför en vårdinrättning, och som inte 
utgör biträdespersonal, inte ska anses tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Dessa yrkesgrupper kan emellertid ingå i kretsen ”annan personal” enligt 
6 kap. 16 § PSL och därmed omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt. 

Fram till den 1 januari 2011 fanns tystnadspliktsbestämmelsen för annan 
personal än hälso- och sjukvårdspersonal placerad i 6 kap. 5 § i den nume-
ra upphävda lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
Kapitlet hade rubriken ”Socialstyrelsens tillsyn”. I detta kapitel fanns bestäm-
melser om Socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvården och dess perso-
nal. Att placera tystnadspliktsbestämmelsen för personal i privat hälso- och 
sjukvård i samma kapitel som bestämmelserna om en statlig myndighets till-
syn framstår som ologisk. 

Patientsäkerhetsutredningen beskrev, något överraskande, år 2008 bestäm-
melsen som en tyst nadspliktsbestämmelse i Socialstyrelsens tillsynsverksam-
het, samt föreslog i sitt förslag till PSL att den skulle placeras i samma kapitel 

214 Se prop. 1995/96:176 s. 94 f. 
215 Av 2 kap. 1 § OSL följer, som framgått, att en person som fått kännedom om en uppgift 
genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet på grund av anställ-
ning eller uppdrag hos myndigheter, på grund av tjänsteplikt eller på annan liknande grund 
ska iaktta sekretess. 
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som övriga bestämmelser om Socialstyrelsens tillsyn. Utredningen föreslog 
att tystnadspliktsbestämmelsen skulle ha rubriken ”Tystnadsplikt för dem 
som deltagit i tillsynsarbete”.216 Möjligen kan bestämmelsens placering i 
lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ha bidragit till 
Patient säkerhetsutredningens uppfattning att den utgjorde en tystnadsplikts-
bestämmelse i Socialstyrelsens tillsynsverksamhet. Det kan konstateras att det 
i Socialstyrelsens remissvar till utredningens lagförslag inte framfördes någon 
invändning mot Patientsäkerhetsutredningens beskrivning av att denna tyst-
nadspliktsbestämmelse gällde i Socialstyrelsens tillsynsarbete.217 Detta kan 
synas underligt, eftersom Socialstyrelsen är en myndighet vars personal omfat-
tas av sekretess enligt OSL när de utövar tillsyn. 

2.3.4  Sekretess och tystnadsplikt för tolkar och för studenter vid 
vårdutbildningar

2.3.4.1 Tolkar
Hälso- och sjukvårdspersonalen har enligt 6 kap. 6 § PSL en informations-
skyldighet gentemot patienten. Denna informationsskyldighet innebär bl.a. 
att informationen till patienten ska vara individuellt anpassad. I denna skyl-
dighet anses ligga ett krav på att informationen i språkligt hänseende ska 
vara begriplig för patienten.218 För att kunna uppfylla kravet på individuellt 
anpassad information kan det vara nödvändigt att anlita en tolk. En tolk kan 
även anlitas när en patient som inte behärskar svenska språket vill ta del av sin 
patientjournal. Patienten kan då få journaluppgifterna översatta av tolken.219 
En tolk kan således få del av integritetskänsliga uppgifter om patienten när 
tolken fullgör sitt uppdrag hos vårdgivaren. 

En tolk som anlitas av en offentlig vårdgivare får, som framgått, anses ha 
sådan anknytning till myndigheten att denne kan sägas delta i myndighetens 
verksamhet. En sådan tolk blir då underkastad reglerna om sekretess i OSL 
i egenskap av uppdragstagare.220 OSL:s bestämmelser gäller för alla tolkar, 
oavsett om de är auktoriserade eller inte. 

En tolk som anlitas av en privat vårdgivare kan gentemot andra enskilda 
personer än patienten samt gentemot myndigheter omfattas av tystnadsplikt 

216 Se SOU 2008:117 s. 190 och s. 558 f.
217 Se Socialstyrelsens remissvar dnr 50-738/2009. 
218 Se prop. 1998/99:4 s. 49. Hälso- och sjukvårdspersonalens informationsskyldighet gent-
emot patienten diskuteras i avsnitt 5.2.1 nedan. 
219 Om patientens rätt att ta del av sin patientjournal, se avsnitt 3.6 och avsnitt 5.2.2 nedan. 
220 Se 2 kap. 1 § andra stycket första punkten OSL.
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enligt tre olika bestämmelser. För det första finns bestämmelsen i 6 kap. 
12 § första stycket PSL, som omfattar hälso- och sjukvårdspersonal. En tolk 
kan anses ingå i denna personkrets genom att utgöra biträdespersonal till en 
legitimerad yrkesutövare.221 För detta får anses krävas att tolken antingen är 
anställd av den legitimerade yrkesutövaren eller faktiskt biträder den legiti-
merade vid hälso- och sjukvård av den aktuella patienten. 

För det andra finns i 6 kap. 16 § PSL bestämmelsen som anger tystnads-
plikt för annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal. Denna regel kan bli 
tillämplig om det är fråga om en tolk som till följd av anställning, uppdrag 
eller på annan liknande grund deltar i den privata vårdgivarens verksamhet. 
Sannolikt kan en tolk som anlitas av en privat vårdgivare anses som uppdrags-
tagare och därmed omfattas av tystnadsplikt enligt 16 §. 

Om ingen av dessa tystnadspliktsbestämmelser i PSL skulle anses tillämplig 
kan tolken, för det tredje, omfattas av tystnadsplikt enligt 2 § första stycket 
lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare. Denna 
regel innebär att den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk inte 
obehörigen får röja vad han eller hon under uppdraget har erfarit om enskilds 
personliga förhållanden. Det är emellertid endast auktoriserade tolkar som 
omfattas av tystnadsplikt enligt denna bestämmelse.222

De sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser som en tolk kan vara under-
kastad skiftar således beroende av om han eller hon anlitas av en offentlig 
eller privat vårdgivare samt om han eller hon är auktoriserad eller inte. Utför 
tolken sitt uppdrag inom den offentliga hälso- och sjukvården ska denne 
iaktta sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL. En auktoriserad tolk som anlitas av en 
privat vårdgivare kan som framgått omfattas av tystnadsplikt enligt tre olika 
bestämmelser, nämligen de i 6 kap. 12 § andra stycket och 16 § PSL samt den 
i 2 § första stycket lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och ersättare.223 En 
icke auktoriserad tolk som anlitas av en privat vårdgivare kan däremot endast 
omfattas av tystnadsplikt enligt någon av de två tystnadspliktsbestämmelserna 
i PSL. 

221 Se 1 kap. 4 § första stycket tredje punkten PSL.
222 Se 1 § lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.
223 Vilken av dessa bestämmelser som bör tillämpas i det enskilda fallet får, som tidigare 
nämnts, avgöras genom kollisionsnormerna lex superior, lex specialis och lex posterior, se t.ex. 
Peczenik, Vad är rätt? s. 281 ff. 
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2.3.4.2 Studenter vid vårdutbildningar 
Studenter vid universitetens och högskolornas vårdutbildningar gör praktik 
och har kliniska placeringar. När dessa studenter deltar i en vårdgivares verk-
samhet kan sekretessbelagda uppgifter komma att röjas för dem, t.ex. när 
de inom ramen för sin utbildning gör praktik vid ett sjukhus. Ur patientens 
perspektiv är det av grundläggande betydelse att ha ett starkt integritetsskydd 
när hon för den goda sakens skull väljer att låta studenter delta i en under-
sökning av henne. Frågan är då om regelverket är konstruerat på så sätt att 
studenter vid vårdutbildningar omfattas av en lagreglerad skyldighet att inte 
röja patientuppgifter. 

När det gäller vårdstuderande som deltar i offentliga vårdgivares verksam-
het uttalas i äldre förarbeten till OSL att 

”[b]undna av sekretessen blir i första hand de som är anställda hos en myn-
dighet. Lagen omfattar emellertid även uppdragstagare och likställda som har 
en viss anknytning till en myndighet. För att sådana personer skall bli bundna 
av sekretessen fordras att de deltar i myndighetens verksamhet för det all-
männas räkning. Personer som i och för sin utbildning deltar i arbetet på en 
myndighet inom hälso- och sjukvården […] har som regel en sådan anknyt-
ning till myndigheten att de blir bundna av sekretessregleringen; det arbete 
som de utför skulle i allmänhet kunna skötas av den ordinarie personalen hos 
myndigheten. Annorlunda förhåller det sig med sådana elever och studenter 
som endast besöker myndigheter i studiesyfte. Gränsdragningsproblem kan 
givetvis uppkomma, men dessa får överlämnas till rättstillämpningen.”224

I samband med lagstiftningsarbetet vid införandet av OSL anförde Lagrådet 
emellertid en delvis annan uppfattning i frågan om huruvida studenter omfat-
tas av skyldigheten att iaktta sekretess. I anslutning till bestämmelsen i 2 kap. 
1 § OSL, dvs. bestämmelsen om vilka personer som har att iaktta sekretess, 
uttalade Lagrådet följande. 

”En kategori som inte nämns och som därför inte torde omfattas av lagen är 
studerande vid universitet och högskolor. De kan i olika situationer komma 
i beröring med uppgifter som är sekretessreglerade, t.ex. vad gäller hälso- 

224 Prop. 1981/82:186 s. 41. Även Norström och Sverne menar att sekretessen gäller för 
dem som på grund av sin utbildning deltar i vårdarbetet, se Norström & Sverne, Sekretess i 
hälso- och sjukvården s. 55. Det kan nämnas att enligt Medicinalstyrelsens föreskrifter från år 
1959 gällde tystnadsplikt även för dem som för sin utbildning tjänstgjorde eller praktiserade 
på sjukhus, t.ex. ”medicine studerande, sjuksköterske-, barnmorske- och sjukgymnastelever, 
biträdeselever m.fl.”, se Kungl. Medicinalstyrelsens cirkulär (MF 1959:91) den 27 november 
1959 angående tystnadsplikt för dem som meddela sjukvård m.fl. 
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och sjukvården eller socialtjänsten. Vid föreläsningar eller annan undervis-
ning kan enskilda personer beskrivas eller förekomma på bild så att de kan 
identifieras. Vidare kan studerande som inom ramen för sina studier besöker 
verksamhet eller praktiserar vid sjukhus eller inom socialtjänsten få infor-
mation om enskilda. Även om man skulle försöka pressa in den studerande 
under punkten 3 (”annan liknande grund”) går det knappast att motivera 
denna åtgärd mot bakgrund av att den studerande i så fall tillika skulle ha 
fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en 
myndighets verksamhet. Enligt Lagrådets mening bör studerandes ställning 
i förhållande till sekretesslagen beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.”225

Regeringen beslutade att lämna över frågan om studerandes ställning i för-
hållande till sekretesslagen till Insynsutredningen, som dock inte lämnade 
något förslag i frågan med motiveringen att denna fråga inte rymdes inom 
utredningens direktiv. Utredningen framhöll att detta emellertid inte skulle 
tolkas som att den ansåg att det inte fanns några behov av att utreda frå-
gan. Insynsutredningen menade att ett sådant behov finns och hänvisade till 
Patientdata utredningens uttalande om nödvändigheten av att utreda frågor 
om användningen av vårddokumentation i utbildningen av hälso- och sjuk-
vårdspersonal.226 

Det kan konstateras att lagstiftaren har diskuterat i vilken utsträckning 
vårdstudenter omfattas av sekretess när de deltar i respektive besöker en vård-
givares verksamhet. Det framstår som att lagstiftaren i början av 1980-talet 
var av den uppfattningen att studenter omfattas när de deltar i en vårdgiva-
res verksamhet, men inte om de endast besöker myndigheten i studiesyfte. 
Drygt 30 år senare synes emellertid Lagrådet ha hävdat uppfattningen att det 
anses osäkert om de studenter som deltar i en offentlig vårdgivares verksamhet 
omfattas av skyldigheten att iaktta sekretess enligt OSL och att frågan därmed 
behöver utredas. 

Vårdstudenter som deltar i en privat vårdgivares verksamhet kan omfattas 
av tystnadsplikt, antingen i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal eller i 
egenskap av annan personal. I äldre förarbeten till PSL uppges att personer 
som för sin utbildning deltar i vårdarbetet tillhör personkretsen hälso- och 
sjukvårdspersonal. Sedan denna lag trädde i kraft har det, som framgått, vid-
tagits en rad ändringar i den bestämmelse som reglerar personkretsen hälso- 
och sjukvårdspersonal. Det finns emellertid inga uttalanden i förarbetena 
till dessa ändringar som tyder på att lagstiftaren ändrat sin uppfattning om 

225 Prop. 2008/09:150 s. 647.
226 Se SOU 2009:72 s. 121. 
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att vårdstuderande som deltar i vårdarbetet ska anses utgöra hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Vårdstuderande skulle i så fall utgöra hälso- och sjukvårdsper-
sonal med stöd av 1 kap. 4 § första stycket andra punkten PSL och därmed 
omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § första stycket samma lag. HSAN 
synes dock vara av uppfattningen att vårdstuderande inte utgör hälso- och 
sjukvårdspersonal.227 

Även om vårdstuderande inte anses ingå i personkretsen hälso- och sjuk-
vårdspersonal så kan de omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 16 § PSL, 
genom att de ”på annan liknande grund” deltar i en privat vårdgivares verk-
samhet. 

Sammantaget förefaller det råda viss osäkerhet om vårdstuderande vid uni-
versitet och högskolor ska iaktta sekretess för de uppgifter rörande patienter 
som de erhåller när de deltar i en offentlig vårdgivares verksamhet. När det 
gäller vårdstuderande som deltar i en privat vårdgivares verksamhet innebär 
regleringen att de kan omfattas av tystnadsplikt, antingen enligt 6 kap. 12 
och 13 §§ PSL i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal, eller enligt 16 § i 
egenskap av annan personal. 

Situationen med vårdstuderande som får information om patienter när 
de inom ramen för sin utbildning besöker en offentlig vårdgivare, t.ex. ett 
sjukhus eller vårdcentral, kan i vissa fall lösas med uppställande av förbehåll 
enligt 10 kap. 14 § OSL.228 När det gäller studiebesök hos privata vårdgivare 
finns emellertid inte någon motsvarande lagreglerad möjlighet att uppställa 
förbehåll.

2.4 Sammanfattning och avslutande synpunkter
Dagens hälso- och sjukvård bedrivs av myndigheter och av privaträttsliga sub-
jekt. För myndigheter och privaträttsliga subjekt gäller delvis olika regelverk, 
vilket bl.a. innebär att skyddet för patientens personliga integritet kan skilja 
sig åt mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård. 

Sekretessen avser att utgöra ett integritetsskydd för patienten inom den 
offentliga hälso- och sjukvården, medan tystnadsplikten syftar till att utgöra 
ett motsvarande skydd inom den privata hälso- och sjukvården. I inledningen 

227 Se t.ex. HSAN 35/04 som gällde en läkarstudent som anmälts för felbehandling. HSAN 
avvisade anmälan med motivering att studenten inte tillhörde personkretsen hälso- och sjuk-
vårdspersonal. I HSAN 2448/04 bedömdes att en läkarstudent som under en period arbetade 
som s.k. läkarassistent inte kunde anses ingå i personkretsen trots att studenten var anställd av 
vårdgivaren samt sannolikt avlönades för sitt arbete. 
228 Uppställande av förbehåll diskuteras i avsnitt 4.5.3.1 nedan. 
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till detta kapitel ställs den övergripande frågan vad patienten kan förvänta sig 
av personalen och dess skyldighet att iaktta sekretess och tystnadsplikt, t.ex. 
vad den närmare innebörden av begreppen sekretess och tystnadsplikt är. Vad 
gäller offentlig hälso- och sjukvård innebär legaldefinitionen av begreppet 
sekretess i 3 kap. 1 § OSL att personalen är förbjuden dels att röja uppgifter 
om en patient och att det förbudet träffar alla former av röjande, dels att 
utnyttja uppgifter om en patient utanför hälso- och sjukvården. Detta för-
bud ska enligt 8 kap. 1 § OSL iakttas gentemot enskilda personer och andra 
myndigheter. 

Jag kan konstatera att tystnadspliktsregleringen i privat hälso- och sjukvård 
tyvärr inte är lika tydligt utformad som sekretessregleringen i OSL. I tyst-
nadspliktsbestämmelserna i PSL föreskrivs att personalen inte obehörigen får 
röja vissa uppgifter. Någon legaldefinition av begreppet tystnadsplikt ges inte 
i PSL, utan dess närmare innebörd framgår av förarbetena till brottsbalken. I 
PSL anges inte heller i förhållande till vilka utomstående som personalen har 
att iaktta tystnadsplikt gentemot. Inte heller anges i PSL något förbud mot 
att utnyttja en uppgift utanför hälso- och sjukvården, utan ett sådant förbud 
följer av brottsbalken 24 kap. 1 § om brott mot tystnadsplikt. En patient som 
vill förvissa sig om vad det innebär att personal hos en privat vårdgivare har 
tystnadsplikt är således bl.a. hänvisad till att studera brottsbalken och dess för-
arbeten. Jag kan även konstatera att regelverkets konstruktion i detta avseende 
inte motsvarar lagstiftarens uppfattning om att integritetsskyddet i offentlig 
och privat hälso- och sjukvård är detsamma. Om lagstiftarens avsikt är att 
regleringen inom offentlig och privat hälso- och sjukvård så långt möjligt ska 
vara densamma krävs ändringar i PSL. Dessa ändringar skulle kunna innebära 
följande: att begreppet tystnadsplikt definieras i lag som ett förbud att röja 
en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av handling eller 
på något annat sätt, att i lag ange att tystnadsplikt ska iakttas gentemot andra 
enskilda och myndigheter samt att i lag ange att tystnadsplikten avser såväl 
ett förbud att röja en uppgift som ett förbud att utnyttja en sådan uppgift 
utanför vårdgivarens verksamhet. 

En annan fråga som ställs i inledningen till kapitlet är vilka personer inom 
hälso- och sjukvården som är skyldiga att iaktta sekretess eller tystnadsplikt. 
Avseende den frågan kan jag konstatera att lagstiftaren valt delvis olika meto-
der för att avgränsa den personkrets som ska iaktta sekretess respektive tyst-
nadsplikt. Sekretesslagen trädde i kraft den 1 januari 1981, och bestämningen 
av den personkrets som ska iaktta sekretess har inte förändrats sedan dess. 

I 1 kap. 4 § PSL anges vilka personer som anses utgöra hälso- och sjukvårds-
personal, och som därmed omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 12–13 §§ 
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PSL. Bestämmelsen i 1 kap. 4 § har däremot, till skillnad från 2 kap. 1 § 
OSL, varit föremål för en rad överväganden och ändringar. Dessa ändringar 
har huvudsakligen skett i syfte att fastställa vilken personal som ska omfattas 
av vissa särskilda skyldigheter, Socialstyrelsens tillsyn och det offentligrättsliga 
disciplinansvaret. I förarbetena till dessa ändringar har i princip aldrig beak-
tats att det också är denna personkrets som omfattas av tystnadsplikt i privat 
hälso- och sjukvård. I bestämmelsen som definierar personkretsen hälso- och 
sjukvårdspersonal används begrepp såsom sjukhus, vårdinrättningar, hälso- 
och sjukvård samt biträder i syfte att närmare ange vilka personer som anses 
ingå i personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal. Denna konstruktion inne-
bär exempelvis att tillhörigheten till personkretsen hälso- och sjukvårdsper-
sonal i vissa fall är kopplad till en viss yrkesgrupp i ett visst handlande, dvs. 
en person kan utgöra hälso- och sjukvårdspersonal vid fullgörande av vissa 
arbetsuppgifter, medan han eller hon vid utförandet av andra arbetsuppgifter 
på samma arbetsplats inte utgör sådan personal. Ur patientens integritets-
perspektiv måste en sådan konstruktion ifrågasättas, eftersom en patient torde 
ha mycket svårt att i förhand kunna avgöra om den personal som hon träffar 
är skyldig att hemlighålla uppgifter om henne. Konstruktionen kan inte hel-
ler anses överensstämma med lagstiftarens uppfattning att integritetsskyddet 
i offentlig och privat hälso- och sjukvård är detsamma. 

Med hänsyn till att hälso- och sjukvård i dag i allt större utsträckning 
bedrivs av privata vårdgivare framstår det som angeläget att revidera bestäm-
melserna om vilka personer som ska anses omfattas av tystnadsplikt enligt lag. 
Ordalydelsen i tystnadspliktsbestämmelsen i 6 kap. 16 § PSL, som gäller för 
annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal, överensstämmer i princip 
med den i 2 kap. 1 § andra stycket OSL. Med några få justeringar skulle den 
ensamt kunna utgöra den bestämmelse som anger vilka personer som i privat 
hälso- och sjukvård ska iaktta tystnadsplikt. Därmed skulle lagstiftarens upp-
fattning att integritetsskyddet inom offentlig och privat hälso- och sjukvård 
är detsamma även uttryckas i regelkonstruktionen.

Hälso- och sjukvårdens personal utgör en av de två huvudsakliga infor-
mationskällorna inom hälso- och sjukvården. I nästa kapitel tre undersöks 
och analyseras den andra av de två huvudsakliga informationskällorna, dvs. 
patientjournalen. 
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3.1 Inledning 
När en patient vänder sig till hälso- och sjukvården för att bli medicinskt 
utredd och behandlad är det oftast nödvändigt att hon lämnar uppgifter om 
sitt hälsotillstånd och om andra personliga förhållanden till hälso- och sjuk-
vårdens personal. Vissa av dessa uppgifter rörande patienten dokumenteras 
av personalen i patientjournalen. Vilka uppgifter som dokumenteras är bl.a. 
beroende av vad patienten söker vård för och vilken vård som ges. Uppgifter i 
journalen behöver inte nödvändigtvis ha lämnats av patienten själv. Inte heller 
behöver sådana uppgifter ha lämnats vid ett vårdtillfälle som patienten själv 
har initierat. Närstående kan ha lämnat uppgifter rörande en patient som av 
olika skäl inte själv kan eller vill uppge dessa. Vidare kan myndigheter och 
andra enskilda än patientens närstående ha lämnat uppgifter, t.ex. en polis 
som fått i uppdrag att föra en person till ett sjukhus för läkarundersökning 
eller en enskild som hjälper en medvetslös person till en akutmottagning. De 
uppgifter som finns dokumenterade i patientjournalen kan även ha lämnats 
av personal hos andra vårdgivare. Dessutom kan uppgifter löpande ha doku-
menterats av den personal som deltagit i vården av patienten, t.ex. iakttagelser 
som gjorts under en undersökning av patienten. En journal kan förutom 
personalens löpande anteckningar även innehålla provsvar, röntgenbilder, 
videoupptagningar, remisser, remissvar, intyg om vården m.m. 

I patientjournalen finns således en mängd uppgifter om patienten. Det 
kan handla om uppgifter som för de flesta personer framstår som mindre 
integritetskänsliga, såsom bostadsadress samt hem- och mobiltelefonnummer. 
Uppgifter om patientens tidigare liv, familje-, hem- och arbetsförhållanden 
samt motions- och rökvanor är något mer integritetskänsliga uppgifter än 
bostadsadress och telefonnummer. I patientjournalen kan även finnas uppgif-
ter som de flesta anser som betydligt mer integritetskänsliga än de som nyss 
nämnts. Det kan vara information om smittsamma, psykiatriska och gene-
tiska sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, genomförda aborter, 
insemination, befruktning utanför kroppen m.m.229 

229 Utgångspunkten för min gradering av vad som generellt ses som mer eller mindre inte-
gritetskänsliga uppgifter är min egen subjektiva uppfattning. Människors uppfattning om 
vad som utgör en integritetskänslig uppgift varierar sannolikt beroende på kulturell, etnisk, 
religiös och social bakgrund, se t.ex. SOU 2002:18 s. 53. 
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Patientjournalen innehåller, som framgått, en mängd uppgifter om patien-
ten och är en informationskälla för olika intressenter. I 3 kap. 2 § första styck-
et PDL anges att det primära syftet med att föra en patientjournal är att bidra 
till en god och säker vård av patienten.230 Uppgifter om en patient kan t.ex. 
krävas för att en läkare ska kunna ställa en korrekt diagnos eller för att en 
läkare snabbt ska kunna inhämta information om en ny patient. I bestämmel-
sens andra stycke anges att patientjournalen är även en informationskälla för 
patienten själv, för vårdgivaren i dennes arbete med att följa upp och utveckla 
verksamheten och att uppfylla olika uppgiftsskyldigheter gentemot myndig-
heter, för Socialstyrelsens tillsyn, för forskning m.m.231 Patientjournalen är 
således inte endast en informationskälla, eller ett arbetsverktyg, för hälso- och 
sjukvårdens personal, utan en informationskälla även för vårdgivaren och för 
intressenter utanför vårdgivarens verksamhet. 

Dagens syfte med journalföringen kan jämföras med journalutredningens 
beskrivning av hur journaler förr betraktades.232 

”Förr betraktades journaler allmänt som den enskilde läkarens privata anteck-
ningar till stöd för minnet under den tid han hade hand om en patient. Verk-
samheten på den tiden var begränsad, personalen var liten och omsättningen 
av patienter och personal var låg. Läkaren förklarade för sin sjuksköterska vad 
som skulle göras och några andra personer var över huvud taget inte inblan-
dade i vården. Blotta tanken på att en patient skulle själv få läsa i journalen var 
så fjärran att ingen någonsin tänkte på saken och andra utomstående gjorde 
sig givetvis än mindre besvär. Av alla medicinsk-etiska regler torde den om 
tystnadsplikten ha varit den mest kända och oftast åberopade. Alla visste att 
läkaren hade tystnadsplikt och patienter kunde således berätta om sin situa-
tion under en absolut tillit till läkarsekretessen. Läkarna, å andra sidan, hyste 
den djupt rotade åsikten att förtroendesekretess och diskretion var omistliga 
moment i läkaretiken, som utgjorde en av de viktigaste grunderna för en fram-
gångsrik behandling.

230 När PDL trädde i kraft den 1 juli 2008 upphävdes patientjournallagen (1985:562), vars 
bestämmelser i princip fullt ut förts över till 3 kap. PDL. 
231 Rynning menar att mycket av den medicinska forskning som bedrivs i dag helt enkelt 
inte skulle vara möjlig att genomföra utan tillgången till information om enskilda människors 
hälso tillstånd och andra personliga förhållanden. Hon framhåller att en särskilt omfattande 
källa till information om enskilda patienter utgör de individuellt förda patientjournalerna, 
vilka som regel bevaras under mycket lång tid, se Rynning, Patientuppgifter som forsknings-
resurs – om integritetsskydd och intresseavvägningar, FT 2003 s. 95. Om bevarandetid för 
patientjournaler, se avsnitt 3.5.2 nedan. 
232 Vad som journalutredningen avser med ”förr” framgår inte, men jag uppfattar det som 
tidsperioden i början av 1900-talet, se SOU 1984:73 s. 65 f. 
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Från detta småskaliga förtroendeförhållande och ur dessa enkla minnesan-
teckningar har under 1900-talet utvecklats ett modernt informationssystem.”233 

I dag förs patientjournalen huvudsakligen elektroniskt i stora journalsystem 
och den hanteras av en betydligt större krets av personer än en enskild läkare. 
Den mängd uppgifter rörande en patient som finns samlade på ett och samma 
ställe skiljer sig radikalt från en läkares enkla minnesanteckningar. Tillgången 
till journaluppgifter om en patient begränsas sällan till en mottagning eller 
klinik, utan uppgifterna är i princip tillgängliga för alla kliniker på ett sjukhus, 
för alla sjukhus och andra vårdinrättningar inom vårdgivarens organisation, 
och i vissa fall även för andra vårdgivare. En målsättning synes vara ”en patient 
– en journal”. I förarbetena till PDL uttalas att 

”[…] idén om en framtida elektronisk sammanhållen journal för varje patient 
som är gemensam för samtliga vårdgivare, på nationell eller regional nivå, har 
under de senaste åren blivit en vision som successivt fått en bredare uppslut-
ning i den allmänna debatten om hälso- och sjukvården. 

En uttalad målsättning för mycket av det utvecklingsarbete som nu pågår 
på olika håll och på olika nivåer är att all dokumentation i form av patient-
journalföring ska kunna ske i en och samma journal som följer patienten i 
livets alla vårdkontakter med olika vårdgivare.”234

Om detta mål uppnås kommer således integritetskänsliga uppgifter om 
patienten finnas samlade i ett och samma dokument som är potentiellt till-
gängligt för samtliga landets vårdgivare och dess personal. 

Syftet med detta kapitel är att utreda och analysera frågor kopplade till 
patientjournalen som informationskälla. Kapitlet består av två delar. Den 
första delen rör patientjournalföring och hanteringen av patientjournaler och 
den delen inleds med en redogörelse för begreppet patientjournal. En fråga 
som behandlas i detta avseende rör i vad mån patienten har möjlighet att 
själv bestämma om hennes uppgifter ska dokumenteras i hennes journal. En 
annan fråga som uppmärksammas är om det finns någon viss del av hälso- och 
sjukvården eller viss hälso- och sjukvårdspersonal som patienten kan vända 
sig till där hennes uppgifter inte dokumenteras. Vidare diskuteras frågor om 
patientjournalens innehåll i syfte att undersöka vad det är som ska dokumen-
teras i den. Särskilt fokuseras på frågan om patienten har möjlighet att vara 
anonym, vilket kan vara ett sätt för patienten att upprätthålla sitt integritets-
skydd. Även andra frågor med koppling till skyddet för patientens personliga 

233 SOU 1984:73 s. 65. 
234 Prop. 2007/08:126 s. 79.
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integritet diskuteras, t.ex. om patienten har någon möjlighet att i efterhand 
påverka vad som dokumenterats i patientjournalen. I patientjournaler finns, 
som nämnts, uppgifter som är mer eller mindre integritetskänsliga. Ur patien-
tens perspektiv är det av grundläggande betydelse att uppgifter om henne inte 
sprids till obehöriga. Därför behandlas i detta kapitel även frågor som rör 
hanteringen av både pappersjournaler och elektroniska journaler. 

Hälso- och sjukvårdens personal utgör en informationskälla som patien-
ten, närstående till patienten och andra enskilda personer samt myndigheter 
kan vända sig till för att erhålla information. Som huvudregel är det inte 
möjligt  att utkräva eller tvinga till sig muntlig information från personalen.235 
Patientjournalen är däremot utkrävbar såtillvida att den som får avslag på sin 
begäran att få ta del av en patientjournal eller delar av den, har rätt att över-
klaga ett sådant beslut till domstol. I den andra delen av kapitlet undersöks 
och analyseras frågor som rör rätten att ta del av en patientjournal. 

Genomgående analyseras om det finns några skillnader mellan offentlig 
och privat hälso- och sjukvård. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning och avslutande synpunkter. 

3.2 Vad är en patientjournal?
En patientjournal utgörs av en eller flera journalhandlingar som rör samma 
patient.236 Begreppet journalhandling definieras i 1 kap. 3 § PDL på följande 
sätt.

Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller 
på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas 
eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller upp-
gifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller 
om vidtagna eller planerade vårdåtgärder.

En journalhandling enligt PDL kan vara en allmän handling enligt tryckfrihets-
förordningen eller en privat handling. Uttrycket ”framställning i skrift eller 
bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 
endast med tekniskt hjälpmedel” överensstämmer med definitionen av begrep-

235 Domstol kan dock genom bestämmelserna i 36 kap. 5 § rättegångsbalken och 25 § 
för valtningsprocesslagen (1971:291) om vittnesplikt utkräva muntlig information från 
hälso- och sjukvårdens personal. Om hälso- och sjukvårdspersonalens vittnesplikt, se t.ex. 
Welamson, Läkarsekretessen s. 26 ff., Dahlqvist, Sekretess inom rättsväsendet s. 295 ff. och 
Hjertstedt, Tillgång till handlingar för brottsutredare s. 215 ff. 
236 Se 1 kap. 3 § PDL. 
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pet handling i tryckfrihetsförordningen.237 Enligt äldre förarbeten till PDL är 
det också avsikten att definitionen av begreppet journalhandling ska överens-
stämma med tryckfrihetsförordningens definition av begreppet handling.238 
Begreppet journalhandling, liksom handlingsbegreppet enligt tryckfrihetsför-
ordningen, innefattar således både uppgifter i pappershandlingar av traditio-
nellt slag och tekniska upptagningar. 

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen utgör ett blodprov inte en handling 
i tryckfrihetsförordningens mening, vilket innebär att ett blodprov inte heller 
är en journalhandling. 

RÅ 1994 not. 465 gällde en person som hade begärt att få ta del av två blod-
prover ur det s.k. PKU-registret.239 Blodproverna var bevarade på filterpap-
per. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det material som begärts utläm-
nat inte utgjorde en handling i tryckfrihetsförordningens mening och kunde 
därför inte lämnas ut. Domstolen påpekade att det skriftliga analysresultatet 
av blodprovet emellertid kan utgöra en allmän handling.240

I följande avgörande av Kammarrätten i Stockholm ansågs att ett mikrosko-
piskt preparat i form av vävnadsprov inte utgör en handling i den mening 
som avses i tryckfrihetsförordningen. Som nyss nämnts är lagstiftarens avsikt 
att begreppet journalhandling ska överensstämma med handlingsbegreppet 
i tryckfrihetsförordningen. Kammarrättens tolkning av begreppet handling 
innebär att ett vävnadsprov inte heller kan anses utgöra en journalhandling. 

237 Begreppet handling definieras i 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen. För en 
redogörelse av begreppet handling, se t.ex. Bohlin, Offentlighetsprincipen s. 41 ff., Bohlin,  
Allmänna handlingar s. 62 ff., Strömberg & Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess 
s. 15 f. samt Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 243 ff.
238 Se prop. 1984/85:189 s. 15. 
239 PKU-provet är ett blodprov som rutinmässigt tas från nyfödda barn på svenska sjukhus. 
Syftet med provtagningen är att upptäcka om det nyfödda barnet bär på någon av vissa all-
varliga sjukdomar. Denna verksamhet kallas för neonatal screening. Efter genomförd screen-
inganalys sparas dessa blodprover i PKU-registret vid Karolinska universitetssjukhuset, se t.ex. 
SOU 2010:81 s. 466 ff. Om sekretessen för PKU-registret, se avsnitt 4.3.1 nedan. 
240 I JO 1988/89 s. 237 hade en patient nekats att få ta del av ett svar från ett kliniskt kemiskt 
laboratorium beträffande prover som hans behandlande läkare hade lämnat in för analys. I 
beslutet förde JO ett resonemang som enligt Bohlin får till följd att blod- och urinprover som 
en patient lämnat i samband med ett sjukhusbesök ska anses utgöra handlingar i tryckfrihets-
förordningens mening. Bohlin menar att en sådan tolkning av grundlagens handlingsbegrepp 
näppeligen kan anses hållbar, se Bohlin, Begreppet ”allmän handling”. Två diskutabla JO-
beslut, FT 1990 s. 54. Även Rynning kritiserar nyss nämnda JO-beslut, se Rynning, Samtycke 
till medicinsk vård och behandling s. 256. 
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I Kammarrättens i Stockholm mål nr 4629-2002 hade en advokat framställt 
en begäran hos Rättsmedicinalverket om att få utlämnat mikroskopiska pre-
parat avseende en obduktion av en avliden man. De mikroskopiska preparaten 
bestod av mänsklig vävnad som tagits tillvara vid obduktionen och därefter 
preparerats och snittats. Snitten hade lagts på glasskivor och analyserats mik-
roskopiskt. De mikroskopiska vävnadspreparaten utgjorde enligt domstolen 
inte handlingar i den mening som avses i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. 

I definitionen av begreppet journalhandling används uttrycket ”som upprät-
tas eller inkommer”, vilket i princip överensstämmer med tryckfrihetsförord-
ningens definition av när en handling blir allmän.241 För att det ska vara fråga 
om en allmän handling krävs som huvudregel även att den förvaras hos en 
myndighet.242 Något motsvarande krav på ”förvaring” finns inte i PDL, dvs. 
lagstiftaren uppställer inte något krav på att en handling ska vara förvarad hos 
en privat vårdgivare för att den ska anses som en journalhandling. 

Uttrycken ”i samband med vården av en patient” och ”patientens hälso-
tillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade 
vårdåtgärder” innebär en precisering av vilka handlingar som är journalhand-
lingar. 

I förarbetena till PDL uttalas att journalhandlingar kan utgöras av journal-
anteckningar, röntgenbilder, provsvar, remisser och svar på desamma, EKG-
kurvor, fotografier samt video- och diktafonupptagningar.243 Vidare uppges 
att även intyg som utfärdas över vård och behandling kan utgöra journal-
handlingar, liksom bandupptagningar vid telefonrådgivning inom hälso- och 
sjukvården.244 

241 Se 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen. För en redogörelse av när en hand-
ling anses som inkommen eller upprättad, se t.ex. Bohlin, Offentlighetsprincipen s. 66 ff., 
Bohlin, Allmänna handlingar s. 109 ff., Strömberg & Lundell, Handlingsoffentlighet och 
sekretess s. 24 ff. samt Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 246 ff. 
242 Se 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Om förvaringsbegreppet, se t.ex. 
Bohlin, Offentlighetsprincipen s. 45 ff., Bohlin, Allmänna handlingar s. 68 ff., Strömberg & 
Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess s. 16 ff. samt Norström & Sverne, Sekretess i 
hälso- och sjukvården s. 244 f. En allmän handling som förvaras inom privat hälso- och sjuk-
vård kan undantagsvis behålla sin status som en allmän handling. Bestämmelserna i 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen om handlingsoffentlighet har nämligen gjorts tillämpliga på hand-
lingar hos sådana privata vårdgivare som omfattas av 2 kap. 3–5 §§ OSL. Utanför tryck-
frihetsförordningens bestämmelser om handlingsoffentlighet faller således handlingar hos 
vårdgivare som inte är myndigheter och som inte heller på särskild grund ska likställas med 
myndigheter. 
243 Se t.ex. prop. 1984/85:189 s. 15 och prop. 2007/08:126 s. 224. 
244 Se prop. 1984/85:189 s. 15 och s. 38.
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Inom offentlig hälso- och sjukvård utgör patientjournaler allmänna hand-
lingar som var och en med stöd av tryckfrihetsförordningen har en principiell 
rätt att ta del av.245 Begreppet allmän handling är således av central betydelse 
vid en prövning av en begäran att ta del av en patientjournal hos en offentlig 
vårdgivare. Det faktum att en patientjournal utgör en allmän handling inne-
bär inte nödvändigtvis att den också är offentlig, dvs. att den får lämnas ut 
till var och en. Bestämmelserna om sekretess i OSL utgör begränsningar i den 
grundlagstadgade rätten att ta del av allmänna handlingar, vilket innebär att 
en offentlig vårdgivare inte får lämna ut en begärd patientjournal om sekretes-
sen uppställer hinder för ett utlämnande.246 

Inom privat hälso- och sjukvård finns som huvudregel inga allmänna hand-
lingar, utan endast privata handlingar.247 Hos privata vårdgivare är det endast 
patienten och hennes närstående som har en principiell rätt att ta del av jour-
nalhandlingar.248 Begreppet journalhandling är således av central betydelse 
vid en prövning av en begäran att ta del av en patientjournal hos en privat 
vårdgivare. Inom den privata hälso- och sjukvården får en begärd patientjour-
nal lämnas ut endast om PSL:s bestämmelser om tystnadsplikt medger det.249 

3.3 Skyldigheten att föra patientjournal 
3.3.1 Patientens samtycke till journalföring krävs inte 
Patientjournal ska enligt 3 kap. 1 § PDL föras vid vård av patienter och det 
finns inga undantag från detta krav. Det innebär att något samtycke från 
patienten inte krävs för att dokumentera uppgifter om henne. Journalförings-
skyldigheten motiveras främst av patientsäkerhetsskäl – att vissa uppgifter 

245 Rätten att ta del av allmänna handlingar följer av bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsför-
ordningen om handlingsoffentlighet. Att en patientjournal är att anse som en allmän handling 
fastslogs, som framgått, av Högsta förvaltningsdomstolen första gången i RÅ 1951 ref. 29. 
246 Hälso- och sjukvårdssekretessen är reglerad i 25 kap. 1 § OSL. I två särskilda undantags-
fall gäller sekretess även gentemot patienten själv, se 25 kap. 6 och 7 §§ OSL. 
247 Som nämnts kan som huvudregel endast myndigheter förvara allmänna handlingar. 
Bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen om handlingsoffentlighet har emellertid 
gjorts tillämpliga på handlingar hos sådana privata vårdgivare som omfattas av 2 kap. 3–5 §§ 
OSL. 
248 Patientens och hennes närståendes rätt att ta del av journalhandlingar anges i 8 kap. 2 § 
första stycket PDL. 
249 Tystnadsplikten för personal i privat hälso- och sjukvård regleras i 6 kap. 12 § första styck-
et och 16 § PSL. I två särskilda undantagsfall gäller tystnadsplikt även gentemot patienten 
själv, se 6 kap. 12 § andra stycket och 13 § PSL. 
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dokumenteras antas vara av avgörande betydelse för att kunna ge patienten 
en god och säker vård.250 

Frågan om patientens samtycke till journalföring uppmärksammades i 
journalutredningens huvudbetänkande från år 1984. Utredningen uttalade 
att målet med en säker vård förutsätter att åtminstone vissa fundamentala 
uppgifter dokumenteras. Journalutredningen påpekade att önskemål om att 
journal inte alls ska skrivas är mycket ovanliga. Såvitt utredningen kände till 
hade frågan egentligen bara aktualiserats vid vården av alkoholmissbrukare, i 
den psykiatriska vården i allmänhet eller i samband med vissa särskilt känsliga 
behandlingsformer inom den somatiska vården, såsom insemination. Journal-
utredningen ansåg dock att det inte borde göras något undantag från journal-
föringskravet i dessa fall. I stället betonades vikten av att patientjournalerna 
förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.251 

Drygt 20 år senare yttrade Patientdatautredningen följande angående 
patientens möjlighet att påverka journalföringen. 

”Eftersom patientens samtycke till vård och behandling som huvudregel är 
en förutsättning för hälso- och sjukvården, får en enskild som till varje pris 
motsätter sig journalföringen avstå från vården. En annan sak är förstås att 
patienten genom att välja ut vilka upplysningar han eller hon lämnar i sam-
band med vården kan begränsa innehållet i sin journal.”252 

Kravet på att patientjournal ska föras innebär således att patientens samtycke 
till journalföringen inte krävs, oavsett om den förs i pappersform eller elek-
troniskt. Därutöver gäller för elektroniska patientjournaler att patientens 
samtycke som huvudregel inte krävs för registrering eller annan personupp-

250 Se prop. 1984/85:189 s. 14 och prop. 2007/08:126 s. 89. Vårdgivares skyldighet att 
bedriva sin verksamhet så att den uppfyller kraven på en god vård anges i 2 a § första stycket 
HSL. För en redogörelse av kraven på en god vård samt övriga krav som lagstiftaren uppställer 
på vårdgivares verksamhet, se Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- 
och sjukvård s. 108 ff. 
251 Se SOU 1984:73 s. 117. Journalutredningen föreslog bl.a. lagstiftning om hur patient-
journalerna skulle förvaras, se SOU 1984:73 s. 79. Utredningens lagförslag låg till grund för 
den bestämmelse som numera finns i 1 kap. 2 § tredje stycket PDL. Enligt denna bestäm-
melse ska dokumenterade personuppgifter hanteras och förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till dem, se vidare avsnitt 3.5 nedan. Journalutredningen uppmärksammade även 
frågan om önskemål från patienten om att få vara anonym. Denna fråga diskuteras i avsnitt 
3.4.1 nedan. 
252 SOU 2006:82 s. 255. I den efterföljande propositionen finns ett liknande uttalande, se 
prop. 2007/08:126 s. 111. Patienten har emellertid inte någon motsvarande möjlighet att 
begränsa innehållet i sin journal i fråga om uppgifter som lämnas av annan än patienten själv. 
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giftsbehandling.253 I förarbetena till PDL uppges att skälet till att patien-
tens samtycke inte krävs för elektronisk registrering är att en konsekvens av 
ett samtyckeskrav skulle vara att en vårdgivare som önskar använda IT för 
journalföring måste föra patientjournaler enligt två parallella system – ett 
manuellt för de patienter som inte accepterar automatiserad behandling och 
ett byggt på IT för övriga patienter. Det uppges vidare att en sådan dubbel-
registrering skulle kunna få återverkningar både på den arbetsmässiga och på 
den finansiella situationen för vårdgivaren.254 

I äldre förarbeten till PDL uttalas att 

”[v]id all hälso- och sjukvård är det ett absolut krav att den enskilde är med-
veten om att journal förs för honom. Detta är en integritets- och förtroende-
fråga av stor betydelse.”255 

I senare förarbeten till PDL framhålls att 

”personuppgiftsbehandling enligt patientdatalagen som huvudregel ska få ske 
även om den enskilde motsätter sig behandlingen. Mot den bakgrunden är 
det från integritetssynpunkt angeläget att den registrerade får utförlig infor-
mation om personuppgiftsbehandlingen.”256

I 8 kap. 6 § PDL anges att patienten ska informeras bl.a. om ändamålet med 
personuppgiftsbehandlingen och vilka kategorier av uppgifter som behand-
las. I förarbetena till PDL uttalas att det inte krävs att vårdpersonalen i varje 
enskilt fall lämnar muntlig information om att dokumentationen sker i ett 
vårdregister, utan informationsskyldigheten kan fullgöras genom t.ex. bro-
schyrer eller anslag vid vårdinrättningar.257 

253 Se 2 kap. 2 § PDL. Enligt denna bestämmelse får personuppgiftsbehandling som är 
tillåten  enligt PDL utföras även om den enskilde motsätter sig den. Undantag från denna 
huvudregel kan gälla enligt lag eller förordning. Ett sådant undantag anges i 4 kap. 4 § PDL. 
Denna bestämmelse innebär en rätt för patienten att spärra sina uppgifter för elektronisk 
åtkomst hos samma vårdgivare, vilket förenklat uttryckt innebär en möjlighet för patienten 
att förhindra att uppgifter om henne sprids inom hälso- och sjukvården. Om patientens rätt 
att spärra uppgifter, se avsnitt 3.5.1 nedan. 
254 Se prop. 1997/98:108 s. 83 f. 
255 Prop. 1984/85:189 s. 14.
256 Prop. 2007/08:126 s. 208.
257 Se prop. 2007/08:126 s. 265. 
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3.3.2 Verksamhet där patientjournal ska föras 
Skyldighet att föra patientjournal föreligger i vårdgivares verksamhet som 
utgör hälso- och sjukvård.258 Med hälso- och sjukvård avses enligt 1 kap. 3 § 
PDL följande. 

Verksamhet som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen 
(1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1944:133) om 
kastrering, lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 
samt lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Patientjournal ska således föras bl.a. i verksamhet som avses i HSL, dvs. vid 
åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 
skador.259 Bestämmelsen i 1 kap. 3 § PDL är konstruerad på så sätt att det är 
fråga om en uttömmande uppräkning av vilka verksamheter som avses utgöra 
hälso- och sjukvård enligt den lagen. När begreppet hälso- och sjukvård dis-
kuteras i förarbetena till PDL framgår emellertid att lagstiftarens avsikt är att 
även andra verksamheter än de som räknas upp i 1 kap. 3 § ska anses utgöra 
hälso- och sjukvård. Dessa benämns som annan närliggande patientverksam-
het och utgörs av abort, sterilisering, omskärelse, transplantationsingrepp på 
givare, blodgivning m.m.260 De verksamheter som enligt PDL och den lagens 
förarbeten anses utgöra hälso- och sjukvård beskrivs av lagstiftaren som ”indi-
vidinriktad patientvård inom hälso- och sjukvården”.261 

I förarbetena förklaras att generellt preventiva åtgärder som bedrivs av vår-
den faller utanför lagens tillämpningsområde, t.ex. hälsoupplysning som inte 
riktas till någon enskild utan till olika grupper av befolkningen.262 Vidare 
förklaras att lagen inte är tillämplig inom sådan verksamhet som bedrivs av 
statliga myndigheter som agerar inom hälso- och sjukvårdens område men 
som inte bedriver vård av patienter, t.ex. Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet 
och Läkemedelsverket.263 Journal föringskravet är således inte avsett att gälla i 
dessa myndigheters verksamhet. 

258 Se 1 kap. 1 § första stycket PDL. 
259 Se 1 § första stycket HSL för en definition av begreppet hälso- och sjukvård enligt den 
lagen. 
260 Se prop. 2007/08:126 s. 49 och s. 222. Beträffande omskärelse finns i 2 § lagen (2001:499) 
om omskärelse av pojkar en särskild hänvisning till att PDL i vissa fall är tillämplig. 
261 Se t.ex. prop. 2007/08:126 s. 49. Se även SOU 2006:82 s. 255 där formuleringen ”indivi-
duellt inriktad verksamhet inom hälso- och sjukvården” används för att beskriva det område 
inom vilket det finns ett krav på journalföring. 
262 Se prop. 1984/85:189 s. 14 och s. 36. 
263 Se prop. 2007/08:126 s. 49 och s. 222.
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I olika sammanhang har det diskuterats om den rättsmedicinska verksam-
het som bedrivs vid Rättsmedicinalverket, som är en statlig myndighet inom 
rättsväsendet, utgör hälso- och sjukvård. I äldre förarbeten till bestämmelserna 
om patientjournalföring uttalas att det allmänna bedriver hälso- och sjukvård 
inom rättsmedicinsk verksamhet. Uttalandet finns i ett avsnitt där det räknas 
upp i vilka verksamheter som patientjournal ska föras.264 I förarbetena till 
den numera upphävda disciplinpåföljdslagen (1994:954) uttalas att de upp-
gifter som faller inom ramen för den rättsmedicinska verksamheten inte kan 
betecknas som hälso- och sjukvård i den meningen att åtgärderna syftar till 
att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, samt 
att detta gäller oavsett om den som är föremål för en rättsmedicinsk åtgärd 
är en levande person eller avliden. Genom detta uttalande avsåg lagstiftaren 
att närmare försöka avgränsa tillämpningsområdet för det offentligrättsliga 
disciplinansvaret.265 Det förefaller som att lagstiftaren vid olika tidpunkter 
kommit till motsatta slutsatser i frågan om rättsmedicinska undersökningar 
utgör hälso- och sjukvård. I följande avgörande av Kammarrätten i Stockholm 
framhöll Rättsmedicinalverket att de rättsmedicinska undersökningar som 
myndigheten utför inte kan anses utgöra hälso- och sjukvård. 

I Kammarrättens i Stockholms mål nr 6626-05 var bakgrunden följande. En 
läkare vid en barnklinik hade på grund av misstanke om sexuella övergrepp 
genomfört en rättsmedicinsk undersökning av en pojke. Därefter begärde 
pojkens vårdnadshavare att få kopior av samtliga journalhandlingar rörande 
sin underårige son. Rättsmedicinalverket avslog vårdnadshavarens begäran 
med motivering att eftersom varken myndigheten eller dess uppdragstagare 
omfattas av skyldigheten att föra patientjournal hade det inte förts några jour-
nalanteckningar vid undersökningen av pojken. Därför fanns inte de hand-
lingar som hon hade begärt ut. Kvinnan överklagade Rättsmedi cinalverkets 
beslut och i kammarrätten uppgav Rättsmedicinalverket att de uppgifter som 
faller inom ramen för den rättsmedicinska verksamheten inte syftar till att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador hos män-
niskor, utan utgör ett led i den brottsutredande verksamheten. En konse-
kvens av att sådan verksamhet inte anses som hälso- och sjukvård är, enligt 
Rättsmedicinal verket, att patientjournal inte behöver föras vid rättsmedicin-
ska undersökningar. Som stöd för sin uppfattning hänvisade Rättsmedicinal-
verket till förarbetena till den numera upphävda disciplinpåföljdslagen. 

264 Se prop. 1984/85:189 s. 36. Enligt 1 § i den numera upphävda patientjournallagen skulle 
patientjournal föras vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården.
265 Se prop. 1993/94:149 s. 86. Det offentligrättsliga disciplinansvaret är, som tidigare 
nämnts, sedan den 1 januari 2011 avskaffat. 
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Kammarrätten  fann inte skäl att ifrågasätta uppgiften om att några journal-
anteckningar rörande sonen inte fanns hos Rättsmedicinalverket. 

År 2006 uttalade RMV/SKL-utredningen att rättsläget måste betraktas som 
oklart beträffande huruvida den rättsmedicinska verksamheten kan anses 
utgöra hälso- och sjukvård eller inte. Utredningen menade att en rimlig tolk-
ning är att den rättsmedicinska verksamheten, trots förarbetsuttalanden som 
motsäger detta, under vissa förhållanden ändå får anses utgöra hälso- och 
sjukvård.266 De förarbeten som RMV/SKL-utredningen hänvisade till är för-
arbetena till den numera upphävda disciplinpåföljdslagen. Exemplet med 
rättsmedicinsk verksamhet illustrerar betydelsen av begreppet hälso- och sjuk-
vård i sammanhanget patientjournalföring – är det inte fråga om hälso- och 
sjukvård finns inget krav på journalföring.267 

3.3.3 Personal med skyldighet att föra patientjournal 
Skyldigheten att föra patientjournal gäller inte för all hälso- och sjukvårds-
personal, utan avsikten är att denna skyldighet ska omfatta dem som har mer 
centrala och självständiga uppgifter inom vården.268 I 3 kap. 3 § PDL anges 
vilka personer som är skyldiga att föra patientjournal, bl.a. omfattas den som 
har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke.269 Är den legi-
timerade verksam utanför hälso- och sjukvården omfattas denne emellertid 
inte av journalföringsskyldigheten. Legitimerade apotekare och receptarier 
verksamma vid öppenvårdsapotek omfattas således inte eftersom sådan verk-
samhet enligt PDL inte utgör hälso- och sjukvård.270

Även personer utan legitimation för yrket är i vissa fall skyldiga att föra 
patientjournal. Den som utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av 
legitimerad logoped, psykolog eller psykoterapeut ska föra patientjournal om 
han eller hon är verksam i offentlig hälso- och sjukvård.271 Någon närmare 

266 Se SOU 2006:103 s. 32 f. 
267 För en diskussion om begreppet hälso- och sjukvård, se även avsnitt 4.3.1 nedan. 
268 Se prop. 1984/85:189 s. 46.
269 Se 3 kap. 3 § första punkten PDL. De 21 legitimerade yrkesgrupperna och de med sär-
skilt förordnande att utöva visst yrke beskrivs i avsnitt 2.3.2 ovan. 
270 Med öppenvårdsapotek avses sådan inrättning för detaljhandel med läkemedel som 
bedrivs med tillstånd från Läkemedelsverket, se 1 kap. 4 § lagen (2009:366) om handel med 
läkemedel. 
271 Se 3 kap. 3 § andra punkten PDL. I HSAN 338/04 hade Socialstyrelsen anmält en 
behandlingsassistent vid en psykiatrisk klinik för att inte ha journalfört den terapibehandling 
som han hade meddelat en patient. HSAN konstaterade inledningsvis att behandlingsas-
sistenten inte var legitimerad. Därefter yttrade HSAN att även om behandlingsassistenten 
inte omfattades av journalföringsskyldigheten så kunde han inte undgå kritik för att han över 
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motivering till varför dessa personer ska omfattas av journalföringsskyldighe-
ten går emellertid inte att utläsa i PDL:s förarbeten.272 

På motsvarande sätt omfattas icke-legitimerade personer i den privata hälso- 
och sjukvården av journalföringsskyldighet när de utför arbetsuppgifter som 
annars bara ska utföras av legitimerad logoped, psykolog eller psykoterapeut, 
men med den skillnaden att skyldigheten att föra journal endast gäller när de 
biträder en legitimerad yrkesutövare.273 Att begreppet biträder används för att 
ange kretsen icke-legitimerade med journalföringsskyldighet har sin förklaring 
i hur personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal definierades i den numera 
upphävda tillsynslagen (1980:11), 1980 års tillsynslag.274 I den lagen utgjordes 
hälso- och sjukvårdspersonal huvudsakligen av två grupper. Indelningen kan 
förenklat beskrivas som att den ena gruppen utgjorde hälso- och sjukvårds-
personal därför att de var verksamma vid en vårdinrättning, medan den andra 
gruppen utgjorde hälso- och sjukvårdspersonal därför att de biträdde en legi-
timerad i dennes arbete med vård av patienter utanför en vårdinrätt ning.275 
Konstruktionen av bestämmelserna i PDL om icke-legitimerad personals 
journalföringsskyldighet i privat hälso- och sjukvård har således sin bakgrund 

huvud taget inte hade dokumenterat något om den terapibehandling som han hade meddelat 
patienten. HSAN ansåg att bristen var allvarlig och urholkade patientsäkerheten genom att 
den omöjliggjorde för övriga aktuella och eventuella framtida vårdgivare att ta ställning till 
den givna behandlingen och dess konsekvenser. HSAN beslutade att ålägga behandlings-
assistenten en disciplinpåföljd i form av en erinran. Det kan noteras att HSAN ålade den 
anmälde behandlingsassisten en disciplinpåföljd för att ha åsidosatt en skyldighet som han 
inte omfattades av. 
272 I lagstiftningsärendet avseende PDL anförde en remissinstans, Sveriges Psykologförbund, 
att bestämmelsen i patientjournallagen om journalföringsskyldighet för icke legitimerade psy-
kologer och psykoterapeuter är obsolet. Som skäl uppgavs att enbart legitimerad psykolog och 
legitimerad psykoterapeut är behörig till anställning såsom psykolog respektive psykoterapeut 
inom landstingets och kommunens hälso- och sjukvård, enligt 6 § förordningen (1998:1518) 
om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården. Sveriges psykologförbund 
menade att det således saknas anledning att numera ha någon särskild reglering för dessa 
grupper, se prop. 2007/08:126 s. 90. Remissinstansens yttrande beaktades dock inte av rege-
ringen. Det bör påpekas att även om bestämmelsen om journalföringsskyldighet för icke legi-
timerade psykologer och psykoterapeuter inom offentlig hälso- och sjukvård inte fyller någon 
funktion beträffande landstingets och kommunens hälso- och sjukvård så har den betydelse 
för statliga myndigheters hälso- och sjukvård. Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra punkten PDL 
om journalföringsskyldighet för icke legitimerade psykologer och psykoterapeuter är således 
inte obsolet inom hälso- och sjukvård som bedrivs av Kriminalvården, Försvarsmakten eller 
någon annan statlig myndighet.
273 Se 3 kap. 3 § andra punkten PDL.
274 Se prop. 1984/85:189 s. 46.
275 Se 1 § i den numera upphävda 1980 års tillsynslag.
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i hur begreppet hälso- och sjukvårdspersonal definierades enligt den tidigare 
gällande 1980 års tillsynslag. 

I förarbetena till PDL diskuteras inte vad som avses med begreppet ”biträ-
der”. Däremot diskuteras detta begrepp i äldre förarbeten till PSL. Med per-
soner som biträder en legitimerad yrkesutövare avses, som framgått, i första 
hand personal som den legitimerade själv anställer för vården, men även andra 
personer som faktiskt biträder den legitimerade i vården av en patient. Den 
som självständigt, dvs. utan att biträda en legitimerad yrkesutövare, är verk-
sam som logoped, psykolog eller psykoterapeut i privat hälso- och sjukvård 
utan att ha legitimation för yrket omfattas därmed inte av skyldigheten att 
föra patientjournal. Journalföringskravet gäller således inte för en psykolog 
som saknar legitimation för yrket och som bedriver en verksamhet som endast 
han eller hon själv är verksam i. Verksamheten omfattas emellertid av begrep-
pet hälso- och sjukvård och, som framgått ovan, ska journal föras vid vård 
av patienter inom hälso- och sjukvård. Detta innebär att även om den icke-
legitimerade psykologen inte är journalföringsskyldig framstår det som att 
han eller hon måste föra patientjournal eftersom det är fråga om hälso- och 
sjukvård. En patient som söker vård hos en psykolog och av integritetsskäl 
väljer en icke-legitimerad psykolog som driver en egen mottagning kan antag-
ligen inte undvika att få sina uppgifter journalförda. 

Även kuratorer i offentlig hälso- och sjukvård ska föra patientjournal.276 
Något motsvarande krav finns dock inte beträffande kuratorer i privat hälso- 
och sjukvård. Patientjournalutredningen framhöll år 1984 att kuratorer inom 
den offentliga hälso- och sjukvården bör omfattas av journalföringsskyldighe-
ten, eftersom de inom den psykiatriska vården är engagerade i det terapeutiska 
behandlingsarbetet och i praktiken har likartade uppgifter som psykologerna. 
Inom den somatiska vården har kuratorer en nyckelroll, genom att de sva-
rar för att sociala och psykosociala aspekter blir beaktade, och kan därmed 
integre ras i den medicinska vården. I samband med abort och sterilisering 
ansvarar de för rådgivning och i vissa fall utreder och avger de utlåtanden i 
abort- och steriliseringsärenden. Mot bakgrund av detta ansåg patientjournal-
utredningen att det var nödvändigt att kuratorer skulle omfattas av skyldighe-
ten att föra patientjournal.277 I den efterföljande propositionen konstaterades 
kort att till de journalföringspliktiga har förts även kuratorer verksamma inom 
den offentliga hälso- och sjukvården.278 Emellertid förekommer psykiatrisk 

276 Se 3 kap. 3 § tredje punkten PDL.
277 Se SOU 1984:73 s. 115.
278 Se prop. 1984/85:189 s. 46. 
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vård, abort och sterilisering även hos privata vårdgivare. Att kuratorer inom 
privat hälso- och sjukvård inte omfattas av skyldigheten att föra patientjour-
nal framstår därför som omotiverat. 

Med skyldigheten att föra patientjournal följer enligt 3 kap. 16 § PDL en 
skyldighet att på begäran av patienten utfärda intyg om vården, t.ex. intyg till 
Försäkringskassan, försäkringsbolag, domstol och arbetsgivare.279 Bestämmel-
sen tar endast sikte på intyg som patienten själv begär. Myndigheters intresse 
av att få intyg rörande en patient kan lagstiftaren tillgodose genom uppgifts-
skyldigheter i lag eller förordning.280 

3.4 Patientjournalens innehåll 
3.4.1 Patienten har inte rätt att vara anonym
Det primära syftet med att föra en patientjournal är, som tidigare nämnts, att 
bidra till en god och säker vård av patienten. I 3 kap. 6 § PDL uppställs vissa 
grundläggande krav på journalens innehåll, bl.a. att den ska innehålla de upp-
gifter som behövs för att uppfylla det angivna syftet.281 Under förutsättning 
att uppgifterna är tillgängliga ska patientjournalen alltid innehålla följande: 
uppgift om patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vår-
den, uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, 
väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder samt uppgift om den 
information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som 
gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en för-
nyad medicinsk bedömning.282 Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift 
om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen 

279 I en korresponderande bestämmelse i 6 kap. 10 § PSL anges att den som i sin yrkesverk-
samhet inom hälso- och sjukvården utfärdar ett intyg om någons hälsotillstånd eller vård, 
ska utforma det med noggrannhet och omsorg. Intyget får grundas på samtliga uppgifter i 
journalen, dvs. även på kollegors journalanteckningar. Även uppgifter som finns tillgängliga 
genom den sammanhållna journalföringen får användas vid utfärdande av intyg. Den som på 
patientens begäran ska utförda intyg om vården får således under vissa förutsättningar bereda 
sig tillgång till uppgifter som finns tillgängliga i det sammanhållna journalföringssystemet. 
Detta gäller oavsett om intygsutfärdaren har en aktuell patientrelation med patienten i fråga 
eller inte, se 6 kap. 3 § PDL. Om system med sammanhållen journalföring, se avsnitt 4.6.4.2 
och 4.6.4.3 nedan.
280 Se prop. 1984/85:189 s. 28. Om uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter, se avsnitt 
4.6.3.3 och kap. 7 nedan. 
281 Se 3 kap. 6 § första stycket PDL.
282 Se 3 kap. 6 § andra stycket PDL. 
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gjordes.283 Bestämmelsen i 3 kap. 6 § PDL anger vilken information som en 
patientjournal minimalt ska innehålla. Uppräkningen är dock inte uttöm-
mande. I äldre förarbeten till PDL framhålls att kravet på en god och säker vård 
av patienten kan innebära att ytterligare uppgifter måste dokumenteras.284 
Därutöver ska det enligt 3 kap. 11 § PDL, när en journalhandling eller en 
avskrift eller kopia av handlingen lämnas ut, som huvudregel dokumenteras i 
patientjournalen vem som fått handlingen, avskriften eller kopian och när den 
har lämnats ut. Patientjournalen får enligt 3 kap. 7 § PDL även innehålla de 
uppgifter som enligt annan lag än PDL eller annan författning ska antecknas 
i en patientjournal.285 Om en patient anser att en uppgift är oriktig eller miss-
visande, ska detta enligt 3 kap. 8 § PDL antecknas i journalen. 

Sannolikt förekommer det att patienter, exempelvis av integritetsskäl, 
vill vara anonyma när de uppsöker hälso- och sjukvården. En sådan önskan 
eller begäran kan dock inte uppfyllas eller tillmötesgås eftersom uppgift om 
patientens identitet ska dokumenteras i patientjournalen – en patient medges 

283 Se 3 kap. 6 § tredje stycket PDL. 
284 Se prop. 1984/85:189 s. 39. 
285 Särregler om vad en patientjournal ska innehålla finns exempelvis i 3 kap. 8 § tredje 
stycket PSL, 3 kap. 7 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvårdslagen m.m., 
biobankslagen, 4 kap. 2 § andra stycket och 3 § smittskyddslagen (2004:168), 6 kap. 4 § 
och 7 kap. 6 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., 2 § förordningen (1991:1472) 
om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, 4 kap. 8 och 10 §§ Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården, 
3 kap. 6 och 7 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i sluten vård, 7 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, 6 kap. 1 och 2 §§ och 
7 kap. 4 § Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar 
som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk  
undersökning, 12 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om 
sam ordning av insatser för habilitering och rehabilitering, 3 kap. 6 och 7 §§ Socialstyrelsens 
föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjuk-
vården, 7 och 8 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter 
som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen, 4 kap. 8 § Socialstyrelsen före-
skrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras 
som egenvård, 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet, 
5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponen-
ter, 5 kap. 1 och 2 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om 
användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m., 
5 kap. 10 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- 
och sjukvården m.m. samt 3 kap. 3 § och 4 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling. Det kan nämnas att JO riktat kritik 
gent emot vårdpersonal för att vidtagna tvångsåtgärder inte dokumenterats i enlighet med 2 § 
åttonde och nionde punkten förordningen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk 
vård, se JO 2000/01 s. 346 respektive JO 2000/01 s. 343.
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således inte att få vara anonym. I äldre förarbeten till PDL påpekas att kravet 
på att patientens identitet ska dokumenteras inte innebär att uppgift om 
personnummer måste finnas. Vad som krävs är att patienten lätt ska kunna 
identifieras.286 Vidare förklaras att intresset av att ge en god och säker vård, 
dvs. att kunna hänföra den medicinska informationen till rätt person, utgör 
det bakomliggande skälet till kravet på att uppgift om patientens identitet 
ska journalföras. Även om patienten är medvetslös eller om det av andra skäl 
inte går att få fram säkra identitetsuppgifter om patienten, är avsikten att 
patientjournal ska föras.287 

Det finns dock ett undantag från kravet på att i journalen dokumen-
tera patientens identitet. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får enligt 3 kap. 12 § första stycket PDL meddela föreskrifter om 
undantag från kravet när det gäller provtagning för viss sjukdom. Denna 
delegationsbestämmelse tillkom år 1986 efter förslag av socialutskottet.288 
Bakgrunden till socialutskottets initiativ var att utskottet erhållit uppgifter 
om att antalet personer som på eget initiativ uppsökt hälso- och sjukvården 
för att hivtesta sig hade minskat sedan patientjournallagen (1985:562) trätt 
i kraft den 1 januari 1986. Nedgången uppgavs bero på att lagen hindrade 
anonym provtagning.289 Socialutskottet betonade att 

”[…] alla tänkbara ansträngningar [måste] göras för att snabbt hindra sprid-
ningen av sjukdomen AIDS. Det är av yttersta vikt att framför allt de som till-
hör de s.k. riskgrupperna kan förmås att medverka till provtagning. Utskottet 
anser därför starka skäl tala för att öppna en möjlighet att erbjuda anonym 
provtagning.”290 

Med stöd av ovan nämnda delegationsbestämmelse har regeringen gett 
patienten rätt att på begäran få ta hivprov anonymt. Patientens identitet ska 
dock, enligt 1 § förordningen (2008:363) om provtagning för hivinfektion, 
dokumenteras i patientjournalen om resultatet av provtagningen visar att 
patienten har antikroppar mot hivvirus. Patientens rätt att vara anonym vid 
hivprovtagning innebär även ett undantag från huvudregeln att personupp-
giftsbehandling får ske oavsett patientens inställning. Patienten ges således en 

286 Se prop. 1984/85:189 s. 39. 
287 Se prop. 1984/85:189 s. 18.
288 Se SoU 1985/86:15.
289 Se SoU 1985/86:15 s. 10.
290 SoU 1985/86:15 s. 23. 
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rätt att motsätta sig personuppgiftsbehandling av namn och personnummer 
vid sådan provtagning.291 

En särskild frågeställning är vad som skulle hända om en patient kräver att 
få vara anonym eller vägrar att styrka sin identitet. Skulle ett landsting kunna 
uppställa som krav att patienten, för att erhålla hälso- och sjukvård, uppvisar 
legitimation? Ett sådant krav kan kritiseras eftersom det inte finns någon 
skyldighet för patienter att legitimera sig för att erhålla hälso- och sjukvård. 
En patient som vägrar styrka sin identitet bör upplysas om orsakerna till 
varför landstinget vill att patienten legitimerar sig, dvs. av patientsäkerhets-
skäl. Är patienten i fråga bosatt inom landstinget har landstinget emellertid 
en skyldighet att erbjuda henne en god hälso- och sjukvård.292 Eftersom det 
inte finns någon skyldighet för patienten att legitimera sig kan patienten 
inte heller drabbas av en sanktion i form av nekad hälso- och sjukvård. En 
privat vårdgivare kan däremot, till skillnad från landstinget, uppställa krav 
på att patienten ska legitimera sig eftersom privata vårdgivare inte har någon 
lagstadgad skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom den privata hälso- 
och sjukvården finns således ett större utrymme att neka vård till patienter 
som inte vill legitimera sig. 

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll 
m.m. av patienter i hälso- och sjukvården ger Socialstyrelsen uttryck för sin 
uppfattning om att identitetskontroll, när patienten inte redan är känd, lämp-
ligen kan ske genom att vederbörande legitimerar sig. I de allmänna råden 
framhåller Socialstyrelsen att vid aborter eller steriliseringar där det finns vissa 
formella krav för att få åtgärden utförd, t.ex. att personen är svensk medbor-
gare eller bosatt här i riket, kan det inte accepteras att personalen är osäker på 
vem det är som är föremål för ingreppet.293 Socialstyrelsens allmänna råd är 
inte uppdaterade beträffande det faktum att det formella kravet i abortlagen 
på att kvinnan ska vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige togs bort den 
1 januari 2008.294 Det innebär att Socialstyrelsen ger vårdgivare och hälso- 
och sjukvårdspersonal en felaktig uppfattning om att de skulle ha rätt att 
kräva legitimation av den kvinna som söker för abort samt vägra henne abort 
om hon inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige. 

291 Se prop. 2007/08:126 s. 227.
292 Landstingets skyldighet att erbjuda en god vård anges i 3 § första stycket HSL. 
293 Angående sterilisering gäller att den som har fyllt 25 år, är svensk medborgare eller bosatt 
här i riket samt själv begär det får steriliseras, se 2 § steriliseringslagen (1975:580). Om den 
som vill bli steriliserad har fyllt 18 men inte 25 år och är svensk medborgare eller bosatt här i 
riket krävs tillstånd från Socialstyrelsen, se 3 § samma lag. 
294 Om skälen till ändringen i abortlagen, se prop. 2006/07:124.
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3.4.2  Uppgifterna i journalen ska utformas med respekt för patientens 
integritet 

Att patientens integritet ska respekteras är, som tidigare nämnts, en grund-
läggande princip inom hälso- och sjukvården. Kravet på att uppgifter i jour-
nalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska utformas så att 
patienters integritet respekteras anges i 1 kap. 2 § andra stycket PDL. Denna 
bestämmelse avser att omfatta såväl journalföring som övrig behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjukvården.295 

I äldre förarbeten till PDL framhålls att respekten för patientens integritet 
kräver att en betydande återhållsamhet iakttas när det gäller journalföring av 
uppgifter om patientens privatliv. Dokumenterade uppgifter ska grundas på 
ett korrekt underlag som är av verklig betydelse för medicinska ställnings-
taganden. Det betonas att ovidkommande värdeomdömen om patienten eller 
patientens närstående av allmänt nedsättande eller kränkande karaktär inte 
kan accepteras. Vidare påpekas att ovidkommande värdeomdömen dessutom 
kan komma i konflikt med bestämmelserna om förtal i brottsbalken.296

”En grundläggande förutsättning för att patientens integritet skall respekte-
ras är att uppgifterna i patientjournalen är korrekta. Detta räcker dock inte. 
Många uppgifter i en patientjournal utformas efter en subjektiv värdering. 
Vissa av dessa uppgifter kan då uppfattas som kränkande av patienten, även 
om de är riktiga i sak.”297

En patientjournal kan även innehålla uppgifter som rör andra personer än 
patienten. I äldre förarbeten framhålls att så långt det är möjligt bör upp-
gifter om tredje person undvikas i en patients journal. Det anses emellertid 
inte möjligt att helt förbjuda det. En god vård kan ibland också förutsätta att 
patienten ses i sitt sociala sammanhang, vilket gör det nästan ofrånkomligt 
att även beröra de människor som omger patienten. I förarbetena framhålls 
vidare att en betydande återhållsamhet bör dock iakttas när det gäller journal-
föring av uppgifter om andra personer än patienten.298 Om uppgifter om en 
annan person än patienten dokumenteras i patientens journal ska även dessa 
utformas med respekt för denna persons integritet.299 

295 Se prop. 2007/08:126 s. 94 och s. 223. Beträffande journalhandlingar som inkommer till 
hälso- och sjukvården, t.ex. från Försäkringskassan, anses det emellertid inte möjligt att ställa 
krav på uppgifternas innehåll och utformning, se prop. 1984/85:189 s. 20.
296 Se prop. 1984/85:189 s. 20 f. 
297 Prop. 1984/85:189 s. 41 f. 
298 Se prop. 1984/85:189 s. 14 f. 
299 Se 1 kap. 2 § andra stycket PDL. 
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I HSAN 66/04 hade uppgifter om en patients mamma dokumenterats i 
patientens journal. En läkare hade antecknat bl.a. att ”… jag är lite orolig för 
mammans symtom som kan ge viss misstanke om ett hotande sammanbrott. 
Hon har ju ganska uttalade maniska symtom och sömnstörningar. Lite para-
noida symtom. Svårt att skilja på verklighet och fantasi.” 

Av HSAN-beslutet ovan framgår att även mamman var patient hos den anmäl-
de läkaren. Journalanteckningarna ovan om patientens mamma kan förvisso 
vara riktiga i sak, men det kan diskuteras om de utformats med respekt för 
hennes integritet. Journalanteckningen ger intrycket av att läkaren möjligen 
även åsidosatt kravet på att en patientjournal ska föras för varje patient och inte 
får vara gemensam för flera patienter.300 

3.4.3 Patienten ska kunna tillgodogöra sig innehållet i journalen 
En patientjournal är, som framgått, inte endast ett arbetsinstrument för hälso- 
och sjukvårdspersonalen, utan också en informationskälla för patienten. 
Genom att läsa sin journal kan patienten kontrollera uppgifter och få informa-
tion som hon av olika skäl inte haft möjlighet att tillgodogöra sig vid muntliga 
samtal med personalen. Sannolikt finns det journalhandlingar som är både 
svårlästa och svårförståeliga. Detta kan bero på användningen av medicinska 
begrepp, förkortningar, journalförarens sätt att formulera sig m.m. 

Enligt 3 kap. 13 § första stycket PDL ska journalhandlingar som upprättas 
inom hälso- och sjukvården vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utfor-
made och vara så lätta som möjligt att förstå för patienten. I äldre förarbeten 
till PDL uppges att kravet på att dokumenterade uppgifter ska vara skrivna 
på svenska språket inte innebär att varje ord eller term måste vara på svenska. 
Därför måste exempelvis latinska termer godtas när adekvata motsvarighe-
ter saknas i svenska språket. Om däremot svenska motsvarigheter finns, får 
de latinska orden eller termerna inte användas.301 I förarbetena påpekas att 
personal som är verksam här i Sverige knappast kan förväntas föra journal på 
annat språk än svenska enbart av den anledningen att patienten inte behärs-
kar svenska språket. Det framhålls att en patient som inte behärskar svenska 
språket redan i dag får sin journal översatt.302 

300 Kravet på att en patientjournal inte får vara gemensam för flera patienter anges i 3 kap. 
1 § första stycket PDL. 
301 Se prop. 1984/85:189 s. 42. 
302 Se prop. 2007/08:126 s. 95. Tolkar som används vid muntlig eller skriftlig översättning 
får i sitt arbete insyn i patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Om tolkars 
skyldighet att i vissa fall iaktta sekretess eller tystnadsplikt, se avsnitt 2.3.4.1 ovan. 
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Kravet på att journalhandlingar ska vara tydligt utformade innebär, enligt 
äldre förarbeten till PDL, t.ex. att det inte ska finnas kryptiska förkortningar.303 

Beträffande kravet på att journalhandlingar ska vara så lätta som möjligt att 
förstå för patienten uttalas i äldre förarbeten till PDL att 

”[a]lla patienter har inte samma förutsättningar att förstå innebörden av 
en journalanteckning. Det är därför av största vikt, att den som svarar för 
anteckningen lägger sig vinn om att utforma den enkelt och lättförståeligt. 
Omständliga och svårtydda anteckningar kan leda till missförstånd och felbe-
dömningar i vården. Svåra och främmande ord bör så långt möjligt undvikas. 
Jargong och liknande uttryckssätt kan inte accepteras. Korta meningar bör 
eftersträvas. En patientjournal är ju inte avsedd för endast vårdpersonalen 
utan även för patienten, tillsynsmyndigheten, HSAN, domstolar etc.”304 

3.4.4 Patientens möjlighet att påverka innehållet i journalen
En patient kan av olika anledningar ha synpunkter på vad som dokumenterats 
i patientjournalen. Den patient som anser att en journaluppgift är felaktig 
och vill påtala detta kan begära att det antecknas i journalen att hon anser att 
uppgiften är oriktig eller missvisande, begära rättelse av uppgiften eller vända 
sig till Socialstyrelsen med en ansökan om förstörande av journalen. Dessa tre 
möjligheter finns för patienter både i offentlig och privat hälso- och sjukvård. 
I vilken omfattning patienter utnyttjar möjligheterna att påverka innehållet i 
sin patientjournal är sannolikt beroende av i vilken mån de utnyttjar sin rätt 
att få läsa sin journal.305 Andelen patienter som vill att journaltexten ändras 
är antagligen större hos vårdgivare som väljer att ge patienter möjlighet att 
få direktåtkomst till sin patientjournal, än hos vård givare som inte medger 
sådan åtkomst.306

Patientens rätt enligt 3 kap. 8 § PDL att få en avvikande mening anteck-
nad i sin patientjournal utgör en av möjligheterna för patienten att påverka 
innehållet i den. I förarbetena uppges att avsikten med bestämmelsen är att 
den ska utgöra ett komplement till bestämmelserna om rättelse och journal-
förstöring och ge patienten en möjlighet att markera att hon har en avvikande 
uppfattning från vad som har dokumenteras i hennes journal. Det betonas att 
patientens rätt att få en avvikande mening antecknad dock är begränsad på 
så sätt att det är fullt tillräckligt att det av anteckningen framgår att patien-

303 Se prop. 1984/85:189 s. 23. 
304 Prop. 1984/85:189 s. 42. 
305 Se t.ex. prop. 2007/08:126 s. 93. 
306 Vårdgivare får ge patienter direktåtkomst, exempelvis via Internet, till sin patientjournal, 
se 5 kap. 5 § PDL. Om direktåtkomst, se avsnitt 5.2.3 nedan. 
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ten har en avvikande uppfattning. Vilken uppfattning patienten har behöver 
inte redovisas av den som journalför den avvikande meningen, men det finns 
emellertid inga hinder för att dokumentera patientens uppfattning i sakfrå-
gan.307 Om patienten, trots att hon har en lagstadgad rätt till det, inte får en 
avvikande mening antecknad är den enda klagomöjligheten att anmäla saken 
exempelvis till Datainspektionen eller Socialstyrelsen. 

En patient som anser att det inte är tillräckligt att det i patientjournalen 
antecknas att hon har en avvikande mening kan begära rättelse av en journal-
uppgift. Patientens möjlighet att påverka innehållet i journalen genom rättelse 
följer av 8 kap. 3 § första stycket PDL.308 För att rättelse av en journalupp-
gift ska ske på patientens begäran krävs att patienten och den som ansvarar 
för uppgiften är ense om felaktigheten.309 En offentlig vårdgivares beslut att 
inte vidta rättelse får överklagas till allmän domstol.310 Någon motsvarande 
överklagandemöjlighet finns dock inte för en patient som hos en privat vård-
givare har begärt rättelse, men nekats sådan. Vid rättelse av en uppgift ska det 
antecknas när rättelsen har skett och vem som har gjort den.311 Det är inte 
tillåtet att utplåna den ursprungliga texten eller göra den oläslig.312 Rättelsen 
i journalhandlingen måste således alltid göras så att den ursprungliga texten 
klart framgår också efter rättelsen. 

En tredje möjlighet för patienten att påverka innehållet i sin patientjournal 
är att hos Socialstyrelsen ansöka om journalförstörelse. 

”[…] möjligheten att få en journal förstörd är av stor betydelse för skyddet 
av patienternas integritet. Denna möjlighet får än större betydelse om man 
skapar stora sjukhusgemensamma journaler eller om flera vårdgivare deltar i 
sammanhållen journalföring, eftersom journalanteckningarna då kan komma 
att läsas av fler personer inom hälso- och sjukvården än i dag.”313 

307 Se prop. 2007/08:126 s. 234. 
308 Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse gäller enbart vid rättelse av 
personuppgifter som har behandlats i enlighet med den lagen. Genom bestämmelsen i 8 kap. 
3 § första stycket PDL görs dock bestämmelsen om rättelse i 28 § personuppgiftslagen till-
lämpliga även då uppgifter behandlats i strid mot PDL.
309 Se prop. 1997/98:44 s. 87 och s. 134.
310 Se 52 § personuppgiftslagen.
311 Se 3 kap. 14 § andra stycket PDL. 
312 Se 8 kap. 3 § andra stycket samt 3 kap. 14 § första stycket PDL. Enligt dessa bestämmel-
ser får texten emellertid utplånas om Socialstyrelsen enligt 8 kap. 4 § beslutar att en patient-
journal helt eller delvis ska förstöras. 
313 Prop. 2007/08:126 s. 101. I samband med att PDL trädde i kraft den 1 juli 2008 infördes 
bestämmelser om sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring kan förenklat 
bes  krivas på så sätt att en vårdgivare gör information om en patient elektroniskt tillgänglig 
för andra vårdgivare som deltar i det sammanhållna journalföringssystemet. De vårdgivare 
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Som framgått är det som huvudregel inte tillåtet att utplåna den ursprungliga 
journaltexten eller göra den oläslig. Journaltexten får emellertid utplånas om 
Socialstyrelsen enligt 8 kap. 4 § beslutar att en patientjournal helt eller delvis 
ska förstöras. Enligt första stycket i denna bestämmelse får Socialstyrelsen, 
efter ansökan av en patient, under vissa förutsättningar besluta att journa-
len helt eller delvis ska förstöras. Dessa förutsättningar är att patienten ska 
ha godtagbara skäl för sin ansökan, att journalen uppenbarligen inte behövs 
för patientens vård samt att det uppenbarligen inte finns skäl från allmän 
synpunkt att bevara journalen. Mot patientens önskan om förstörande av 
journalen ska således vägas de övriga två förutsättningarna, nämligen sam-
hällets intresse av att kunna meddela så god och säker vård som möjligt åt 
patienten själv och allmänna intressen, såsom insyn, forskning och ekonomin 
i vården.314 För att kravet på godtagbara skäl ska anses vara uppfyllt krävs, 
enligt äldre för arbeten, att anteckningarna är sådana att det rimligen kan 
medföra en psykisk belastning eller liknande för patienten om de bevaras.315 

I senare förarbeten konstateras att i nästan samtliga fall då patientjournal-
uppgifter förstörts har det varit fråga om kränkande, ömtåliga, osanna eller 
annars miss visande uppgifter som utplånats.316 Socialstyrelsens beslut om 
att avslå en ansökan om förstöring av en patientjournal får överklagas hos 
allmän förvaltningsdom stol.317 I ett avgörande från år 1989 fann Högsta för-
valtningsdomstolen att patienten hade anfört godtagbara skäl, men att det 
från allmän synpunkt inte uppenbarligen saknades skäl att bevara journalen. 

RÅ 1989 ref. 125 I gällde en man som hos Socialstyrelsen ansökte om att 
få ett intyg utfärdat av en distriktsläkare förstört. I intyget fanns följande 
uppgifter. ”43-årig man med mångåriga ryggbesvär i relation till tungt arb. 
och med en påtaglig psykastenisk bild, som pat tycks ha fallit in i efter en 
långvarig period av mer uppenbara psyk besvär. Pat synes inte klara av ngn 
arb situation eft omfattande försök under flera år av arb förmedlingen, vilket 
nu synes ha sin grund i en stark stresskänslighet och kontaktsvårigheter. – 
Psykastenia. Insuff dorsi.” Som grund för sitt yrkande om att intyget skulle 
förstöras anförde mannen att hans arbetsoförmåga helt kunde förklaras av 

som deltar i det sammanhållna journalföringssystemet kan därmed få tillgång till varandras 
patientjournaler, t.ex. kan en läkare vid en privat bedriven vårdcentral under vissa förutsätt-
ningar få tillgång till elektroniskt förda patientjournaler vid ett offentligt bedrivet sjukhus. 
Om sammanhållen journalföring, se avsnitt 4.6.4.2 och 4.6.4.3 nedan.
314 Se prop. 1978/79:220 s. 49. I RÅ 1995 not. 212 var det framtida forskningsbehov som 
utgjorde det allmänna intresset som ansågs väga tyngre än patientens godtagbara skäl. 
315 Se prop. 1978/79:220 s. 49.
316 Se prop. 1984/85:189 s. 29.
317 Se 10 kap. 2 § första stycket PDL. 
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organiska förändringar i höft och bäcken. Uppgifterna om psykiska besvär var 
felaktiga. Till stöd åberopade mannen bl.a. att distriktsläkaren i en skrivelse 
till Socialstyrelsen anfört att uppgifterna om psykiska besvär i intyget borde 
förklaras sakna giltighet eftersom han hade haft en mycket bristfällig grund 
just för påståendet om psykiska besvär. Med hänsyn till vad distriktsläkaren 
hade anfört i skrivelsen till Socialstyrelsen ansåg Högsta förvaltningsdom-
stolen att mannen hade anfört godtagbara skäl för sin ansökan om förstöring 
av läkarintyget vad gällde uppgifterna om psykisk sjukdom. Beträffande för-
utsättningarna i övrigt för förstöring av läkarintyget beaktade domstolen att 
mannen under flera år i början av 1980-talet återkommande besökt läkare för 
ryggbesvär och att hans psykiska status i samband därmed vid flera tillfällen 
varit föremål för medicinsk bedömning. Det aktuella intyget hade tillsam-
mans med annan befintlig utredning beträffande mannens hälsotillstånd bl.a. 
legat till grund för Försäkringskassans beslut om sjukbidrag till honom. Då 
det inte kunde antas att intyget skulle ha saknat betydelse för Försäkrings-
kassans helhetsbedömning av mannens hälsotillstånd fann Högsta förvalt-
ningsdomstolen att det från allmän synpunkt inte uppenbarligen saknades 
skäl att bevara intyget i de delar som avsåg psykisk sjukdom. Högsta förvalt-
ningsdomstolen beslutade att avslå mannens överklagande. 

I ett annat fall från år 1989 fann Högsta förvaltningsdomstolen att patienten 
hade anfört godtagbara skäl, att journalen uppenbarligen inte behövdes för 
patientens vård samt att det uppenbarligen inte fanns skäl från allmän syn-
punkt att bevara journalen. 

RÅ 1989 ref. 125 II gällde en kvinna som hade ansökt hos Socialstyrelsen 
om förstöring av sin patientjournal förd vid en barn- och ungdomspsykia-
trisk mottagning. Kvinnan uppgav bl.a. att när hon var ungefär 13–14 år 
besökte hon, i samband med att föräldrarna separerade, en läkare vid en 
barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Numera var hennes problem 
lösta. Eftersom hon hade en del bekanta på sjukhuset och speciellt på den 
nämnda mottagningen led hon av att dessa bekanta kunde få veta en del 
om henne som hon helst vill behålla för sig själv. Kvinnan uppgav vidare 
att hon bodde i en liten stad, där hon hade en stor bekantskapskrets, och 
att människor fortfarande var oförstående när det gäller psykiatriska besök. 
Högsta förvaltningsdomstolen fann att vad kvinnan anfört fick anses utgöra 
godtagbara skäl för hennes ansökan om att patientjournalen skulle förstöras. 
I ett yttrande till Socialstyrelsen hade en chefsläkare och en klinikchef uttalat 
att kvinnans patientjournal knappast skulle komma att behövas för eventuell 
framtida vård. Med hänsyn till detta yttrande och med beaktande av situatio-
nen kring den ifråga varande behandlingen och den förhållandevis långa tid 
som förflutit från behandlingens upphörande, cirka tio år, var det enligt Hög-
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sta förvaltningsdomstolen uppenbart att patientjournalen inte längre behöv-
des för framtida vård. Även från allmän synpunkt fanns, enligt domstolen, 
uppenbarligen inte skäl att bevara journalen. Högsta förvaltningsdomstolen 
beslutade att bifalla kvinnans överklagande och uppdrog åt Socialstyrelsen att 
ombesörja verkställighet av förordnandet. 

I en departementspromemoria från år 2005 ges exempel på olika skäl som 
patienter uppger i ansökningar om journalförstöring. Det kan vara fråga om 
att patienten uppger att uppgifter i journalen är felaktiga och vill ha dem 
förstörda därför att hon ska teckna en försäkring. Vidare nämns att det före-
kommer att patienten anger att hon vill ha de felaktiga uppgifterna utplånade 
på grund av rädsla för att dessa uppgifter i framtiden skulle kunna påverka ett 
försäkringsbolags bedömning av hennes skada. I departementspromemorian 
nämns vidare att det inte är ovanligt att patienten vill förstöra uppgifter i 
läkarutlåtanden och intyg till Försäkringskassan.318

Patientdatautredningen ger år 2006 ytterligare exempel på olika skäl som 
patienten uppger i ansökningar om journalförstöring, t.ex. att uppgifterna 
är felaktiga, kränkande, missvisande eller onödiga och att patienten därför 
befarar att få felaktig vård. Enligt utredningen förekommer även att patienten 
som skäl för sin ansökan om journalförstöring uppger att hon är rädd för att 
journaluppgifterna sprids eller att journalanteckningarna utgör hinder för att 
få ersättningar av olika slag från Försäkringskassan. Utredningen nämner att 
det även förekommer att patienten i sin ansökan om journalförstöring hän-
visar till ömtåliga uppgifter i samband med könsbyte, artificiell befruktning, 
abort m.m.319 

Bestämmelsen om journalförstöring innebär att samtliga journalhandlingar 
som omfattas av Socialstyrelsens beslut om journalförstöring, ska förstöras. I 
förarbetena till PDL uttalas att förstöring ska ske av både originalhandlingar 
och kopior eller avskrifter och detta oberoende av om handlingarna förvaras 
inom hälso- och sjukvården eller utanför, t.ex. hos Försäkringskassan, Trans-
portstyrelsen, polismyndighet, domstol eller försäkringsbolag. I de fall en 
journalhandling finns hos någon annan än den som ansvarar för patientjour-
nalen måste följaktligen journalhandlingen begäras åter.320 Genom bestäm-
melsen i 3 kap. 11 § PDL som anger att det i patientens journal ska doku-
menteras vem som fått en avskrift eller en kopia av en patientjournal finns det 
sannolikt goda förutsättningar att spåra och återkräva samtliga journalkopior 

318 Se Ds 2005:13 s. 68.
319 Se SOU 2006:82 s. 279 f. 
320 Se prop. 2007/08:126 s. 100. 
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för förstöring. Någon möjlighet för Socialstyrelsen att kunna få ett beslut om 
förstörande av journalkopia som förvaras hos en annan myndighet eller hos 
en enskild verkställt finns dock inte. 

3.5 Hanteringen av patientjournalen
3.5.1 Inre sekretess 

”Förtroendet för integritetsskyddet i informationshanteringen har dock rele-
vans inte bara när det gäller den yttre sekretessen gentemot utomstående och 
vid överföring av personuppgifter mellan vårdgivare. Även inom en sådan 
verksamhet måste det finnas ett integritetsskydd avseende hanteringen av 
uppgifter om enskilda dvs. som har med den s.k. inre sekretessen att göra.”321

Inom en vårdgivares verksamhet syftar den s.k. inre sekretessen till att utgöra 
ett skydd för patientens personliga integritet. Den inre sekretessen ska skiljas 
från den yttre sekretessen som gäller gentemot utomstående, såsom patien-
tens närstående, andra vårdgivare, försäkringsbolag, arbetsgivare och myn-
digheter. Någon legaldefinition av begreppet inre sekretess finns inte.322 Med 
inre sekretess avses ofta i vad mån personal inom en vårdgivares verksamhet 
– muntligen eller på annat sätt – får lämna ut uppgifter som omfattas av 
sekretess eller tystnadsplikt till sina arbetskamrater.323 Begreppet kan även 
ha en vidare innebörd och inrymma fler frågeställningar, t.ex. hur integri-
tetskänsliga uppgifter om patienter i övrigt får hanteras inom en vårdgivares 
verksamhet.324 

321 Prop. 2007/08:126 s. 141.
322 Begreppet inre sekretess finns dock i rubriken till 4 kap. PDL. Denna rubrik lyder 
”Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgiva-
res verksamhet”. 
323 I OSL finns inte någon uttrycklig bestämmelse som hindrar att uppgifter rörande en 
patient utbyts mellan arbetskamrater inom en myndighet. Offentlighets- och sekretesslags-
kommittén föreslog år 2003 en bestämmelse om inre sekretess som innebar att ”om det kan 
antas att en sekretessreglerad uppgift inte får lämnas ut från ett sekretessområde, får uppgiften 
inte röjas inom sekretessområdet om det är uppenbart obehövligt för verksamheten”. Skälet 
var bl.a. att hindra förmedling av information som har sin grund i skvaller och liknande, se 
SOU 2003:99 s. 282 ff. Offentlighets- och sekretesslagskommitténs förslag återfinns inte i 
den efterföljande prop. 2008/09:150. I nyss nämnda proposition framhålls att avsaknaden av 
en sekretessgräns inom en myndighet dock inte innebär att det är fritt fram för de anställda 
att utbyta uppgifter som omfattas av sekretess, se prop. 2007/08:126 s. 163. Att omdömes-
löst röja en patientuppgift för en arbetskamrat skulle kunna anses som ett utlämnande till en 
utomstående person och därmed skulle den person som röjt patientuppgiften kunna drabbas 
av ett straffrättsligt ansvar. 
324 Se t.ex. SOU 2003:99 s. 260 ff. och SOU 2006:82 s. 356. 
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Med inre sekretess avses här det integritetsskydd som finns avseende hante-
ringen av patientjournaler inom en vårdgivares verksamhet. Detta integritets-
skydd består av bestämmelser om hantering och förvaring av patientjournaler 
samt om vem som är behörig att ta del av patientjournaler. Integritetsskyddet 
kompletteras, när det gäller elektronisk patientjournalföring, av bestämmelser 
om tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst, om skyldighet för vård-
givaren att dokumentera och kontrollera elektronisk åtkomst, om patientens 
rätt att få information om vilken elektronisk åtkomst som förekommit samt 
om patientens rätt att spärra uppgifter för elektronisk åtkomst från andra 
vårdenheter alternativt andra vårdprocesser inom en vårdgivares verksamhet. 

I en vårdgivares verksamhet ska, enligt 1 kap. 2 § tredje stycket PDL, doku-
menterade personuppgifter hanteras och förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. Med uttrycket ”hantering och förvaring” avses alla slags 
åtgärder som vidtas beträffande personuppgifterna.325 Denna bestämmelse 
ska ses i ljuset av att den ursprungligen tillkom i ett sammanhang där upp-
gifter om patienten vanligen dokumenterades i pappersjournaler och inte 
som i dag, i elektroniska journaler. I äldre förarbeten diskuteras bl.a. förva-
ringsanordningar, t.ex. inlåsning av patientjournaler.326 Som tidigare nämnts 
tillkom bestämmelsen i ett sammanhang där frågan om patientens samtycke 
till journalföring diskuterades. Det konstaterades att patientjournal ska föras 
oavsett patientens inställning, och det betonades att detta ställer särskilda krav 
på att patientjournalerna förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.327 

Ett obehörigt intrång kan ske genom att personal inom hälso- och sjukvår-
den tar del av dokumenterade uppgifter om en patient trots att personalen 
inte är behörig. I syfte att skydda patientens personliga integritet får enligt 
4 kap. 1 § PDL den som arbetar hos en vårdgivare ta del av dokumenterade 
uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten 
eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjuk-

325 Se prop. 2007/08:126 s. 223. 
326 Se prop. 1984/85:189 s. 23. 
327 I JO 1985/86 s. 336 påpekade JO att det naturligtvis inte är tillåtet att patientjournaler 
förvaras på en mottagning, där patienter sitter och väntar och då kan läsa journaler som rör 
andra patienter. I detta ärende hade en man obehörigen tagit sig in på flera större sjukhus 
och där kommit över patientjournaler, vilka innehållit uppgifter om gynekologisk behand-
ling. Därefter hade mannen tagit personlig kontakt med kvinnliga patienter. Om en privat 
vård givare inte uppfyller kravet på att patientjournaler ska förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till dem, får Socialstyrelsen besluta att de patientjournaler som finns hos vårdgivaren 
ska omhändertas, se vidare avsnitt 3.5.3 nedan.  
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vården.328 Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd 
för automatiserad behandling kan dömas för dataintrång enligt 4 kap. 9 c § 
brottsbalken. Straffbestämmelsen kan bli tillämplig då någon ur personalen 
använder sin tilldelade behörighet för att läsa en elektronisk patientjournal, 
utan att uppfylla kravet i 4 kap. 1 § PDL. Någon motsvarande straffbestäm-
melse om att olovligen bereda sig tillgång till en uppgift i pappersjournaler 
finns däremot inte. 

Till den reglering som tar sikte på den inre sekretessen hör även bestämmel-
serna om tilldelning av behörighet för och kontroll av elektronisk åtkomst. 
Med begreppet elektronisk åtkomst avses personalens möjligheter att elek-
troniskt och automatiskt bereda sig tillgång till personuppgifter som finns 
elektroniskt tillgängliga i en vårdgivares organisation.329 Genom 4 kap. 2 § 
första stycket PDL har vårdgivaren ålagts ett ansvar att bestämma villkor för 
tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst till registrerade patientupp-
gifter. Enligt denna bestämmelse ska behörigheten begränsas till vad som 
behövs för att personalen ska kunna fullgöra sina uppgifter inom hälso- och 
sjukvården. I förarbetena till PDL uttalas att 

”[g]enerellt kan sägas att ju mer omfattande ett informationssystem är, desto 
större mängd olika behörighetsnivåer måste det finnas. Avgörande för beslut 
om behörighet för t.ex. olika kategorier av hälso- och sjukvårdspersonal till 
elektronisk åtkomst till uppgifter i patientjournaler bör vara att behörigheten 
ska begränsas till vad befattningshavaren behöver för ändamålet en god och 
säker patientvård. En mer vidsträckt eller grovmaskig behörighetstilldelning 
bör – även om den skulle ha poänger utifrån effektivitetssynpunkt – anses 
som en obefogad spridning av journaluppgifter inom en verksamhet och bör 
som sådan inte accepteras.”330

Enligt 4 kap. 3 § första stycket PDL är vårdgivaren skyldig att dokumentera 
elektronisk åtkomst så att den kan kontrolleras. I förarbetena understryks 
att bestämmelsen om åtkomstkontroll inte endast innebär att faktiska data-

328 Patientdatautredningen hänvisade år 2006 till att i Norge hade en undersökning bland 
anställda inom hälso- och sjukvården visat att bara 14 procent av de anställda ansåg att det 
inte alls förekommer att personal läser i patientjournalen utöver vad som är nödvändigt för 
patientens vård och behandling. Hela 34 procent litade inte på att obehöriga kollegor skulle 
låta bli att ta del av journalen, för det fall svarspersonerna själva skulle uppsöka sin arbetsplats 
som patienter, se SOU 2006:82 s. 363. Frågan om patienters förtroende för vårdens hantering 
av elektroniska patientjournaler diskuteras av Rynning i Rynning, Public Trust and Privacy in 
Shared Elektronic Health Records, European Journal of Health Law s. 105 ff.
329 Se prop. 2007/08:126 s. 74. 
330 Prop. 2007/08:126 s. 149. 
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intrång med större säkerhet kommer att kunna konstateras och beivras, utan 
också att den kommer att ha en starkt avhållande verkan på personal som kan 
frestas att olovligen läsa elektroniska patientjournaler.331 

Om patienten begär det har hon, enligt 8 kap. 5 § första stycket PDL, rätt 
att få information om den elektroniska åtkomst till uppgifter om henne som 
förekommit. Det påpekas i förarbetena att för den patient som oroar sig för 
att någon obehörig läst hennes patientjournal kan s.k. loggrapporter vara av 
stor betydelse för att kunna avgöra om oron varit befogad eller inte. Patienten 
anses dock inte ha ett behov av att få information om vilken person som varit 
inloggad i patientjournalen, utan det anses tillräckligt att det av loggrappor-
terna framgår från vilken avdelning, klinik eller motsvarande enhet som 
åtkomsten rör.332 För en patient kan det nog framstå som egendomligt att 
inte få information om vem som tagit del av de dokumenterade uppgifterna. 

Patienten har inte endast rätt att i efterhand kontrollera vilken elektronisk 
åtkomst som har förekommit. Patienten har enligt 4 kap. 4 § första stycket 
PDL även rätt att begära att vårddokumentation spärras från tillgänglighet 
genom elektronisk åtkomst för andra vårdenheter alternativt vårdprocesser 
utanför den till vilken uppgifterna hör, s.k. inre spärrar.333 Genom rätten 
att spärra uppgifter ges patienten således en bestämmanderätt över hur dessa 
uppgifter får hanteras inom en vårdgivares verksamhet. I förarbetena betonas 
att patientens möjlighet att begära spärrar ligger i linje med de grundläg-
gande principerna som slås fast i 2 a § HSL om att verksamheten ska bygga 
på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt så långt som 
möjligt utföras och genomföras i samråd med patienten. Patientens rätt i detta 
avseende motiveras av att det utan en sådan spärrmöjlighet inte kan uteslutas 
att patienter håller inne med känslig men viktig information av rädsla för 
att informationen sprids samt att det finns risk att personalen, av hänsyn till 
patienten, för en ”parallell” patientjournal.334 Enligt 4 kap. 4 § andra stycket 
PDL har en vårdnadshavare inte rätt att spärra elektronisk åtkomst av sitt 
barns patientuppgifter. Denna inskränkning i vårdnadshavares principiella 
rätt att bestämma över sitt barn motiveras av att personalen ska ha möjlighet 

331 Se prop. 2007/08:126 s. 150. 
332 Se prop. 2007/08:126 s. 150. 
333 Det kan noteras att varken begreppet vårdenhet eller begreppet vårdprocess definieras i 
PDL. I stället har lagstiftaren nöjt sig med att i förarbetena till PDL hänvisa till Socialstyrel-
sens definition av respektive begrepp i ”Socialstyrelsens Termbank”, se prop. 2007/08:126 
s. 241. 
334 Se prop. 2007/08:126 s. 151. 
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att upptäcka barn som far illa och kunna bedöma om saken ska anmälas till 
socialnämnden.335 

Att uppgifterna spärras innebär endast att de inte är tillgängliga för elek-
tronisk åtkomst, dvs. personalen har inte möjlighet att elektroniskt och auto-
matiskt bereda sig tillgång till uppgifter om patienten som finns elektroniskt 
tillgängliga i en vårdgivares organisation. Om en utomstående begär att få ta 
del av uppgifter i patientens journal saknar det alltså betydelse om uppgifterna 
är spärrade. Vid en sådan begäran ska ett uppgiftsutlämnande föregås av en 
prövning enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och OSL om det 
är fråga om en offentlig vårdgivare eller bestämmelserna i PDL och PSL om 
det är fråga om en privat vårdgivare. 

Med patientens samtycke får dessa s.k. inre spärrar hävas av en behörig 
befattningshavare.336 En spärr kan även hävas av en annan vårdenhet alterna-
tivt annan vårdprocess om information kan antas ha betydelse för den vård 
som patienten oundgängligen behöver och ett samtycke inte kan inhämtas.337 
I förarbetena till PDL uttalas att det t.ex. kan vara fråga om att patienten är 
medvetslös eller liknande och situationens allvar motiverar att spärren hävs.338 

Datainspektionen har vid olika tillfällen kritiserat vårdgivare för att tilldela 
personalen alldeles för vida behörigheter, för att inte genomföra loggkontrol-
ler och för att inte tillgodose patientens rätt att spärra samtliga uppgifter.339 
Uppenbarligen förekommer det att vårdgivare inte uppfyller de krav som 
regelverket uppställer beträffande patientens rätt till integritetsskydd inom 
verksamheten. Något krav på att journal ska föras elektroniskt finns inte. Det 
innebär antagligen att om vårdgivaren inte uppfyller sina skyldigheter beträf-

335 Anmälningsskyldigheten till socialnämnden om barn som far illa anges i 14 kap. 1 § social-
tjänstlagen. 
336 Se 4 kap. 5 § första stycket första punkten PDL. 
337 Se 4 kap. 5 § första stycket andra punkten PDL.
338 Se prop. 2007/08:126 s. 152. 
339 Se t.ex. Datainspektionens beslut dnr 1464-2009 där myndigheten konstaterade att en 
privat vårdgivare inte uppfyllde kraven i 4 kap. 2 och 3 §§ PDL om behörighetstilldelning 
respektive logguppföljning och Datainspektionens beslut dnr 761-2008 där myndigheten 
ansåg att en offentlig vårdgivare inte uppfyllde kravet i 4 kap. 3 § PDL om logguppföljning. 
Som ytterligare exempel kan nämnas ett beslut i vilket Datainspektionen konstaterade att 
patienter hos en offentlig vårdgivare saknade möjlighet att spärra uppgifter bl.a. i den delen 
av patientjournalen som utgjordes av ”Viktig Medicinsk Information”. I den dokumentera-
des bl.a. uppgifter om blodsmitta. Det var den s.k. policygruppen hos vårdgivaren som hade 
beslutat att ”Viktig Medicinsk Information” inte skulle kunna spärras. Datainspektionen 
konstaterade att vårdgivaren inte tillgodosåg patientens rätt att spärra samtliga uppgifter och 
att detta stred mot 4 kap. 4 § PDL, se Datainspektionens beslut dnr 1010-2009. 
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fande den inre sekretessen, t.ex. att patienten av tekniska skäl inte kan medges 
rätt att spärra all information om sig själv, kan patienten kräva att journal ska 
föras i pappersform. Att inte tillmötesgå ett sådant krav att dokumentation 
ska ske i en pappersjournal kan knappast vara förenligt med de grundläg-
gande principerna i 2 a § HSL om att verksamheten ska bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet och så långt som möjligt utföras 
och genomföras i samråd med patienten.

3.5.2 Bevarande av patientjournaler 
Som tidigare framgått kan det vara av värde för patienten att patientjournalen 
bevaras, men även andra intressenter än patienten, såsom forskningen, kan 
ha ett intresse av att så sker. Beträffande bevarande av handlingar i hälso- och 
sjukvården finns särskilda bestämmelser i PDL. Enligt 3 kap. 17 § PDL ska 
en journalhandling, om det inte dessförinnan förordnats att den ska förstöras, 
bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i journalen. 
Denna bestämmelse gäller för såväl offentliga som privata vård givare. Det 
kan således uppstå situationer när viktiga uppgifter om patientens vård och 
behandling inte finns tillgängliga vid en senare tidpunkt än tio år. Det bör 
dock observeras att den angivna tiden på tio år är en minimi tid för journal-
handlingens bevarande.340 

Efter utgången av minimitiden på tio år tar, beträffande offentliga vårdgiva-
re, bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) vid. För privata vårdgivare gäller 
dock inte arkivlagen. Någon motsvarighet till arkivlagens bestämmelser har 
inte utfärdats för privata vårdgivare, vilket i äldre förarbeten till PDL förklaras 
med att arkivvården i den offentliga sektorn ytterst vilar på tryckfrihetsförord-
ningen. Det påpekas att de grundläggande bestämmelserna om arkivvården 
syftar till att säkra tillgången till väl bevarade och pålitliga informationskällor 
och kan sägas vara en förutsättning för utövandet av offentlighetsprincipen.341 
För arkivvården ansvarar särskilda arkivmyndigheter, t.ex. i ett landsting är 
landstingsstyrelsen som huvudregel arkivmyndighet.342 

Socialstyrelsen kan under vissa förutsättningar besluta att patientjournaler 
inom privat hälso- och sjukvård ska tas om hand.343 I fråga om bevarande av 

340 Längre bevarandetider kan också vara föreskrivna i andra lagar än PDL, t.ex. i 6 kap. 4 § 
och 7 kap. 6 § lagen om genetisk integritet m.m. anges att uppgifter om spermagivare vid 
insemination och givare av ägg eller spermier vid befruktning utanför kroppen ska antecknas 
i en särskild journal som ska bevaras i minst 70 år. 
341 Se prop. 1984/85:189 s. 32.
342 Se 8 § andra stycket arkivlagen.
343 Omhändertagande av privata vårdgivares patientjournaler diskuteras i avsnitt 3.5.3 nedan.
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sådana privata patientjournaler anges i 9 kap. 4 § PDL att omhändertagna 
journalhandlingar ska bevaras minst tio år från det att de kom in till arkiv-
myndigheten. 

3.5.3 Omhändertagande av privata vårdgivares patientjournaler 
Dokumenterade uppgifter om en patient ska, som framgått, hanteras och 
förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. I äldre förarbeten till PDL 
uppges att det är vårdgivaren som ytterst är ansvarig för att patientjournaler 
hanteras och förvaras enligt de krav som regelverket uppställer. Att vårdgiva-
rens verksamhet avslutas eller förändras påverkar i princip inte detta förhål-
lande.344 

I den privata hälso- och sjukvården förekommer det att den läkare, sjuk-
gymnast, psykolog, tandläkare eller annan journalföringsskyldig yrkesutövare 
som ansvarar för patientens vård och behandling också är vårdgivare.345 När 
en sådan person exempelvis avlider eller förlorar sin legitimation och ingen 
annan övertar verksamheten kan problem uppkomma rörande hur vårdgiva-
rens journalarkiv fortsättningsvis ska hanteras och förvaras. Samma problem 
kan uppkomma när en privatpraktiserande yrkesutövare lägger ned sin verk-
samhet utan att överlåta den till någon annan eller när en privat vårdgivares 
verksamhet upphör på grund av konkurs.346 

I 9 kap. 1 § första stycket PDL stadgas att om det på sannolika skäl kan 
antas att patientjournaler inom privat hälso- och sjukvård inte kommer 
att handhas enligt bestämmelserna i PDL eller i Socialstyrelsens föreskrif-
ter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- 
och sjukvården, får Socialstyrelsen besluta att patientjournalerna ska tas om 
hand.347 I förarbetena uttalas att Socialstyrelsen på eget initiativ kan ta upp 
frågan om omhändertagande, vilket innebär att någon föregående anmälan 

344 Se prop. 1991/92:104 s. 11.
345 Med vårdgivare avses den som bedriver hälso- och sjukvård, se 1 kap. 3 § PDL. 
346 Se prop. 1991/92:104 s. 12 och 22. Om en offentlig vårdgivares verksamhet upphör och 
dess verksamhet inte förs över till en annan vårdgivare ska, enligt 11 och 14 §§ arkivlagen, 
vårdgivarens journalhandlingar överlämnas till en arkivmyndighet.
347 I äldre förarbeten till PDL påpekades att frågan om ett säkert förvarande av patientjour-
nalerna närmast är att se som en tillsynsfråga. Därför ansågs det som en naturlig uppgift för 
Socialstyrelsen såsom tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården att vid behov gripa in när 
en privat vårdgivares verksamhet upphör eller förändras och, om förutsättningarna för ett 
omhändertagande av berörda patientjournaler är uppfyllda, fatta beslut om ett sådant, se 
prop. 1991/92:104 s. 13. Inom socialtjänstens område finns motsvarande bestämmelser om 
omhändertagande av privata handlingar, se 7 kap. 5 § socialtjänstlagen. 
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eller ansökan inte krävs.348 De privata patientjournaler som Socialstyrelsen 
fattat beslut om att omhänderta ska förvaras avskilda hos en arkivmyndig-
het.349 

Socialstyrelsen får också besluta om omhändertagande av patientjournaler 
inom privat hälso- och sjukvård om det enligt 9 kap. 1 § andra stycket PDL 
finns ett påtagligt behov av att de tas om hand. För detta krävs dock att den 
som ansvarar för patientjournalerna har ansökt om det. I äldre förarbeten till 
PDL framhålls att avsikten inte är att varje ansökan om omhändertagande 
ska beviljas. Det är i första hand vårdgivaren som ansvarar för förvaringen av 
journalhandlingarna, men i vissa fall kan det vara motiverat att dessa tas om 
hand för förvaring hos en arkivmyndighet. Det framhålls vidare att en ansö-
kan bör kunna beviljas exempelvis om en tandläkare eller sjukgymnast avser 
att avbryta sin verksamhet i landet för en längre tids vistelse utomlands. En 
prövning måste göras i varje enskilt fall om det är motiverat att besluta om 
omhändertagande av journalerna.350 

Socialstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande av patientjournaler får 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.351 

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter i vilka det anges att om en pri-
vat vård givares verksamhet inte ska drivas vidare ska vårdgivaren, dödsboet, 
konkursboet eller likvidatorn säkerställa att de patientjournaler som finns i 
verksamheten tas om hand på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem.352 Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår vidare att om patientjour-

348 Se prop. 1991/92:104 s. 23.
349 Se 9 kap. 3 § PDL.
350 Se prop. 1991/92:104 s. 13 och s. 23. 
351 Se 10 kap. 2 § första stycket PDL.
352 Se 5 kap. 1 § första stycket Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informa-
tionshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Såväl PDL som Socialstyrelsens 
föreskrifter är tillämpliga i vårdgivares behandling av personuppgifter, se 1 kap. 1 § första 
stycket PDL respektive 1 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter. Med vårdgivare avses den som 
bedriver hälso- och sjukvård, se 1 kap. 3 § PDL respektive 1 kap. 3 § Socialstyrelsens före-
skrifter. Genom Socialstyrelsens föreskrifter i 5 kap. 1 § första stycket åläggs dock dödsboet, 
konkursboet eller likvidatorn, dvs. enskilda som inte utgör vårdgivare, att säkerställa att de 
patientjournaler som finns i verksamheten tas om hand på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. Eftersom såväl PDL som Socialstyrelsens föreskrifter endast omfattar 
vårdgivare förefaller det som att Socialstyrelsen genom 5 kap. 1 § första stycket har utfärdat 
föreskrifter som faller utanför tillämpningsområdet dels för den lag som de är avsedda att 
komplettera och fylla ut, dels för myndighetens egna föreskrifter. Förvisso är det rimligt att 
integritetsskyddet för en patient inte försämras eller rent av försvinner på grund av att en 
privat vårdgivares verksamhet upphör, men Socialstyrelsen kan knappast inom ett regelverk 
som uttryckligen gäller endast för vårdgivare meddela föreskrifter som innebär åliggande för 
enskilda personer som överhuvudtaget inte omfattas av regelverket. En änkling eller änka till 
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nalerna inte kan tas om hand i enlighet med dessa föreskrifter, ska den som 
ansvarar för patientjournalerna ansöka hos Socialstyrelsen om omhänder-
tagande av dessa enligt bestämmelsen i 9 kap. 1 § andra stycket PDL.353 

Enligt 9 kap. 3 § PDL ska patientjournaler som Socialstyrelsen beslutat 
att omhänderta förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, 
i fråga om kommun som inte tillhör något landsting, den kommun där jour-
nalerna finns. Ett verkställande av Socialstyrelsens beslut innebär ett utläm-
nande av journalerna från den privata vårdgivaren till arkivmyndigheten. De 
omhändertagna privata patientjournalerna är hos arkivmyndigheten att anse 
som allmänna handlingar som var och en har en principiell rätt att ta del 
av.354 De patientjournaler som överlämnats till arkivmyndigheten för förva-
ring, förlorar således sin status som privata handlingar. Rätten att ta del av de 
omhändertagna patientjournalerna begränsas emellertid av bestämmelsen i 
25 kap. 5 § OSL om sekretess hos arkivmyndigheten.355 

en avliden privatpraktiserande yrkesutövare kan således bortse från att Socialstyrelsen ålagt 
honom eller henne att säkerställa att de patientjournaler som finns i verksamheten tas om 
hand på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
353 Se 5 kap. 1 § andra stycket Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informa-
tionshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Uttrycket ”den som ansvarar” kan 
knappast avse annan än den som enligt förarbetena till PDL är ansvarig för patientjourna-
lerna, nämligen vårdgivaren. Det kan dock vara så att Socialstyrelsen med uttrycket ”ansvarar 
för” avser samtliga enskilda som räknas upp i bestämmelsens första stycke, dvs. vårdgivaren, 
dödsboet, konkursboet och likvidatorn. Jag har nyss framhållit att Socialstyrelsen, inom ett 
regelverk som uttryckligen gäller endast för vårdgivare, inte kan meddela föreskrifter som 
innebär åligganden för enskilda personer som över huvud taget inte omfattas av regelverket. 
Det innebär att dödsboet, konkursboet och likvidatorn kan bortse från att Socialstyrelsen 
ålagt dem att ansöka om omhändertagande av det privata journalarkivet. Däremot finns inget 
som hindrar att dödsboet, konkursboet eller likvidatorn på eget initiativ informerar Social-
styrelsen om eventuella problem med att hanteringen, förvaringen eller bevarandet av den 
upphörda verksamhetens journalarkiv. 
354 Om vars och ens rätt att ta del av allmänna handlingar, se 2 kap. 1 § tryckfrihetsförord-
ningen. 
355 Enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen anses handlingar i och med att 
de inkommer till arkivmyndigheten som allmänna handlingar hos denna myndighet. I sam-
manhanget bör nämnas att från denna huvudregel finns en undantagsbestämmelse i 2 kap. 
11 § första stycket tredje punkten tryckfrihetsförordningen. Denna undantagsbestämmelse 
innebär bl.a. att handlingar som inkommer från en enskild till en arkivmyndighet uteslutande 
för förvaring och vård, inte anses vara allmänna handlingar. I äldre förarbeten till sekretessbe-
stämmelsen i 25 kap. 5 § OSL uttalades bl.a. att denna undantagsbestämmelse i tryckfrihets-
förordningen bör emellertid tolkas restriktivt och att en reglering inte bör bygga på undan-
tagsbestämmelsen. Därför ansågs det att en reglering bör utgå från att en journalhandling 
som omhändertagits efter beslut av Socialstyrelsen och förvaras hos en arkivmyndighet är en 
allmän handling. Vidare konstaterades att det saknades en sekretessbestämmelse som omfat-
tade uppgifter i omhändertagna journalhandlingar varför regeringen föreslog den bestäm-
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Hos arkivmyndigheten kan det även finnas patientjournaler som över-
lämnats från en offentlig vårdgivare för förvaring enligt bestämmelserna i 
arkiv lagen. Att de omhändertagna privata patientjournalerna enligt 9 kap. 3 § 
PDL ska förvaras avskilda motiveras med att de inte får blandas samman med 
de journalhandlingar som överlämnats från den offentliga hälso- och sjukvår-
den – detta är särskilt viktigt eftersom olika sekretessbestämmelser gäller för 
omhändertagna privata patientjournaler och journaler som överlämnats från 
en offentlig vårdgivare.356 

I 9 kap. 3 § PDL anges vidare att Socialstyrelsen i varje beslut om omhän-
dertagande ska ange hos vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras. I 
förarbetena uppges att det inte finns något särskilt inrättat register med upp-
gifter om var omhändertagna patientjournaler finns arkiverade, utan att det 
förutsätts att denna information kan hämtas från Socialstyrelsens beslut i 
ärendet om omhändertagande.357 En patient hos en privat vårdgivare, vars 
verksamhet har upphört och journalarkiv omhändertagits, som vill få en kopia 
av sin patientjournal måste vända sig till Socialstyrelsen för att få information 
om vid vilken arkivmyndighet som hennes patientjournal finns. Patientens 
möjlighet att få en sådan journalkopia är dock beroende av att Socialstyrelsens 
beslut om omhändertagande av den privata vårdgivarens journaler också har 
verkställts. 

Enligt 9 kap. 2 § PDL ska en omhändertagen patientjournal återlämnas, 
om det är möjligt och det inte längre finns skäl för omhändertagande enligt 
1 §. Av 2 § följer vidare att beslut i fråga om återlämnande meddelas av 
Socialstyrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagandet 
ansvarade för hanteringen av journalen. Bestämmelsen kan komma att till-
lämpas exempelvis i fall där omhändertagandet av patientjournalerna skett på 
grund av att yrkesutövaren fått sin legitimation återkallad men nu återfått den 
och vill få tillbaka journalhandlingarna eller där en nedlagd praktik återupptas 
av den ursprunglige ägaren.358 

melse som numera finns i 25 kap. 5 § OSL, se prop. 1991/92:104 s. 16 f. Sekretessen enligt 
25 kap. 5 § diskuteras bl.a. i avsnitt 4.6.4.2 nedan.
356 Se prop. 1991/92:104 s. 24. För omhändertagna patientjournaler gäller, som nyss nämnts, 
sekretess enligt 25 kap. 5 § OSL, medan för sådana som överlämnats från en offentlig vård-
givare gäller sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL. Den förra bestämmelsen är avsedd att vara avse-
värt strängare än den senare, eftersom den inte har något skaderekvisit, se prop. 1991/92:104 
s. 25 f. Om skaderekvisit, se avsnitt 4.5.1 nedan. 
357 Se prop. 1991/92:104 s. 15. 
358 Se prop. 1991/92:104 s. 13.
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3.6 Rätten att ta del av en patientjournal 
3.6.1 Vilka personer har rätt att ta del av en patientjournal? 
I offentlig hälso- och sjukvård utgör en journalhandling en allmän handling 
som varje svensk medborgare med stöd av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 
har rätt att ta del av, om inte sekretessen utgör ett hinder.359 Även utländska 
medborgare har i princip samma rätt som svenska medborgare att ta del av 
allmänna handlingar.360 I tryckfrihetsförordningen finns inga bestämmelser 
som grundar en rätt för juridiska personer att ta del av allmänna handlingar. 
Vid tillkomsten av tryckfrihetsförordningen framhöll lagstiftaren att rätten 
att ta del av allmänna handlingar inte avsåg tillhandahållandet av handlingar 
myndigheter emellan, vare sig dessa var statliga eller kommunala.361 Högsta 
förvaltningsdomstolen har dock slagit fast att privaträttsliga juridiska personer 
med stöd av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen har rätt att ta del av allmänna 
handlingar.362 De personer som omfattas av den grundlagsstadgade rätten att 
ta del av en patientjournal hos en offentlig vårdgivare är således svenska och 
utländska medborgare samt privaträttsliga juridiska personer. Som framgått 
innebär det faktum att en patientjournal är en allmän handling inte nöd-
vändigtvis att den också är offentlig, dvs. att den får lämnas ut till var och 
en. Hälso- och sjukvårdsekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL kan innebära att 
journalen inte får lämnas ut. 

I privat hälso- och sjukvård är en journalhandling inte en allmän handling. 
Följaktligen finns ingen grundlagstadgad rätt för var och en att ta del av en 
patientjournal hos en privat vårdgivare. Genom 8 kap. 2 § första stycket PDL 
tillförsäkras emellertid patienten och hennes närstående en rätt att ta del av 

359 I 8 kap. 1 § PDL erinras om att en myndighet inom offentlig hälso- och sjukvård under 
vissa förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar till en patient och att denna 
skyldighet framgår av tryckfrihetsförordningen och OSL. Rubriken till 8 kap. PDL är ”Rät-
tigheter för den enskilde”. Av 8 kap. 2 § PDL följer den privata vårdgivarens skyldighet att 
under vissa förutsättningar lämna ut journalhandlingar till patienten eller hennes närstående.
360 Se 14 kap. 5 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. 
361 Se prop. 1948:230 s. 122. I JO 2010/11 s. 446 konstaterades att när en socialnämnd begär 
att få ut journalkopior från en offentlig vårdgivare kan vårdgivaren inte ta betalt för kopior 
av de begärda handlingarna, eftersom nämndens begäran ska prövas med stöd av socialtjänst-
lagen och inte med stöd av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om handlingsoffentlighet.  
362 Se RÅ 2003 ref. 83 där Högsta förvaltningsdomstolen fann att ett aktiebolag omfattades 
av rätten att ta del av allmänna handlingar. Domstolen anförde att privaträttsliga juridiska 
personer som t.ex. aktiebolag företräds av fysiska personer och att som en anpassning till 
ordalagen i tryckfrihetsförordningen har domstolar inte sällan valt att utgå från att en begäran 
att ta del av allmänna handlingar framställts av en fysisk person som företräder bolaget. 
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journalhandlingar. Att dessa personer har en lagstadgad rätt att ta del av en 
patientjournal innebär inte nödvändigtvis att journalen också får lämnas ut, 
eftersom bestämmelserna om personalens tystnadsplikt i 6 kap. 12–13 och 
16 §§ PSL kan utgöra hinder mot ett utlämnande. 

Bestämmelsen i 8 kap. 2 § första stycket om patientens rätt att i den privata 
hälso- och sjukvården ta del av sin patientjournal infördes den 1 juli 1980.363 
Lagändringen genomfördes eftersom det inte ansågs motiverat med en sådan 
skillnad att en patient i offentlig hälso- och sjukvård garanterades en principi-
ell rätt att ta del av sin journal medan en patient i privat hälso- och sjukvård 
saknade en sådan rätt.364 I förarbetena framhölls att 

”[ä]ven inom den privata hälso- och sjukvården bör patienten ges möjligheter 
att bilda sig en uppfattning av om vården och behandlingen har fyllt rimliga 
krav. Han kan behöva journalen även för att tillvarata sin rätt till skadestånd. 
Patienten får redan i dag ofta ta del av sin journal inom privat vård, men han 
bör inte vara beroende av läkarens välvilja härför. Hans rätt bör ha ett författ-
ningsmässigt stöd.”365 

I den privata hälso- och sjukvården har, som framgått, även patientens när-
stående en principiell rätt att ta del av patientens journal. Privata vårdgivares 
skyldighet att till en närstående lämna ut patientens journal infördes den 
1 juli 2008. Bakgrunden till lagändringen kan antas vara Socialstyrelsens 
påpekande att det inte är ovanligt att en närstående begär att få ta del av en 
avliden patients journal, men att en sådan begäran nekas med motiveringen 
att sökanden inte är patient. I lagstiftningsärendet avseende PDL föreslog 
Socialstyrelsen att det skulle införas en bestämmelse som gav närstående till 
en patient en rätt att få sin behörighet prövad att få ta del av patientens jour-
nal.366 

363 Ursprungligen fanns bestämmelsen i 9 § andra stycket 1980 års tillsynslag, därefter fanns 
den i 12 § andra stycket patientjournallagen och numera finns den i 8 kap. 2 § första stycket 
PDL. 
364 Se prop. 1978/79:220 s. 35.
365 Prop. 1978/79:220 s. 35.
366 Se prop. 2007/08:126 s. 154 f. Kammarrättens i Stockholm mål nr 5906-05 utgör ett 
exempel på ett avgörande där en närstående nekats att få ta del av en avliden patients journal. 
Avgörandet gällde en kvinna som hos en privat vårdgivare hade begärt att få ta del av sin 
avlidna vuxna dotters patientjournal. Socialstyrelsen hade efter en materiell prövning avslagit 
mammans begäran om att få ta del av dotterns journal med motiveringen att hon inte var 
behörig att ta del av den. Kammarrätten konstaterade att det är endast patienten som har rätt 
att ta del av sin patientjournal. Eftersom begäran hade framställts av någon annan än patien-
ten själv avvisades mammans överklagande.
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I lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., biobanks-
lagen, finns en specialregel som innebär att en journalhandling som rör en 
viss patient ska, om patienten samtyckt till utlämnandet, lämnas ut på begä-
ran av den som från en biobank har fått tillgång till kodat humanbiologiskt 
material från den samtyckande patienten.367 I förarbetena konstaterades att 
det finns föreskrifter som öppnar möjligheter för patienten att få tillgång till 
journalhandlingar som rör henne själv. Därefter uppgavs att det finns skäl att 
införa en motsvarande ordning när det gäller önskemål om att få ta del av 
patientuppgifter som rör vissa vävnadsprover ur en biobank.368 

Det är således tre grupper av personer – patienten, patientens närstående 
och den som fått tillgång till kodat humanbiologiskt material från en viss 
patient – som har en lagstadgad rätt att under vissa förutsättningar få ta del 
av en patientjournal hos en privat vårdgivare. En begäran om att ta del av en 
patientjournal som inkommer från någon annan person kan således avvisas 
med motivering att den som gjort framställningen inte är behörig. 

Den personkrets som har en principiell rätt att ta del av en patientjournal i 
privat hälso- och sjukvård är betydligt snävare än den personkrets som har en 
sådan rätt i offentlig hälso- och sjukvård. Följande exempel illustrerar vilka 
konsekvenser detta skulle kunna få för patienten. En kvinna är patient vid en 
psykiatrisk klinik som bedrivs av en privat vårdgivare och en journalist begär 
att få ta del av kvinnans patientjournal. Den privata vårdgivaren kan avvisa 
en sådan begäran med motivering att journalisten enligt 8 kap. 2 § första 
stycket PDL inte är behörig sökande. Om patienten däremot erhåller psykia-
trisk vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och journalisten vänder 
sig till den offentliga vårdgivaren med en motsvarande begäran ska denna 
begäran prövas i sak. Sannolikt resulterar prövningen i ett beslut om att den 
begärda patientjournalen inte får lämnas ut med hänsyn till OSL:s bestäm-
melser om hälso- och sjukvårdssekretess. Oavsett om journalisten vänder sig 
till en privat eller offentlig vårdgivare kommer han eller hon sannolikt inte 
att få ta del av den efterfrågade patientjournalen. Regelverket innebär dock 
att journalisten genom den offentliga vårdgivarens beslut får bekräftat att det 
finns uppgifter om patienten, dvs. att hon erhåller eller har erhållit hälso- 
och sjukvård, men att patientjournalen inte får lämnas ut med hänvisning 
till sekretess. Någon sådan motsvarande information får journalisten inte ut 
av den privata vårdgivarens beslut om avvisning. Det framstår därför som att 

367 Se 4 kap. 4 a § biobankslagen. 
368 Se prop. 2001/02:44 s. 51.
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regelverkets konstruktion i detta avseende innebär att skyddet för patientens 
personliga integritet är starkare inom den privata hälso- och sjukvården än 
inom den offentliga. Huruvida det också är lagstiftarens intention får anses 
oklart.

3.6.2 Formerna för utlämnande av en patientjournal 

3.6.2.1 Sätt och tidpunkt för utlämnande av en patientjournal 
En enskild person som hos en offentlig vårdgivare begär att få ta del av en 
patientjournal kan välja mellan att läsa eller kopiera patientjournalen i myn-
dighetens lokaler och att beställa en kopia av journalen mot betalning.369 
Angående det första alternativet, att läsa eller kopiera patientjournalen i myn-
dighetens lokaler, ska en patientjournal som får lämnas ut på begäran genast 
eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den som 
önskar ta del av patientjournalen så att journalhandlingen kan läsas, avlyssnas 
eller på annat sätt uppfattas. Journalhandlingen får även skrivas av, avbildas 
eller tas i anspråk för ljudöverföring.370 Att en patientjournal ska lämnas ut 
genast anses innebära att tillhandahållandet av handlingen på stället ska ske 
i princip omgående men i vissa fall kan dock en viss fördröjning accepteras, 
t.ex. om sekretessprövningen kräver viss tid.371 

En begäran enligt det andra alternativet, att beställa en kopia av patient-
journalen mot betalning, ska behandlas skyndsamt.372 JO har i ett flertal 
beslut uttalat att innebörden av skyndsamhetskravet är att besked i en utläm-
nandefråga normalt bör lämnas redan samma dag som begäran gjorts.373 

369 Se 2 kap. 12 § första stycket och 13 § tryckfrihetsförordningen. 
370 Se 2 kap. 12 § första stycket tryckfrihetsförordningen. För en allmän redogörelse av 
utlämnande av en allmän handling på stället, se Bohlin, Offentlighetsprincipen s. 125 ff. och 
Bohlin, Allmänna handlingar s. 222 ff. Enligt 6 kap. 6 § första stycket OSL är en myndighet 
skyldig att på begäran bereda den enskilde tillfälle att själv ta del av allmänna handlingar 
genom att använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel för automatiserad behandling 
som myndigheten förfogar över. Detta gäller dock inte om den enskilde därigenom skulle få 
tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos myndigheten, om det finns 
risk för förvanskning eller förstöring eller om det möter något hinder på grund av bestäm-
melse om sekretess eller arbetets behöriga gång. 
371 Se t.ex. Bohlin, Offentlighetsprincipen s. 131 ff. och Bohlin, Allmänna handlingar s. 230 ff. 
372 Se 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen. För en allmän redogörelse av utlämnande av en 
kopia av en allmän handling mot betalning, se Bohlin, Offentlighetsprincipen s. 141 ff. och 
Bohlin, Allmänna handlingar s. 261 ff. 
373 Följande JO-beslut utgör ytterligare exempel på ärenden där skyndsamhetskravet vid 
begäran om utlämnande av journalkopior åsidosatts och JO uttalar kritik med varierande 
skärpa. En handläggningstid på två till tre veckor ansågs inte acceptabelt, JO dnr 4209-2009. 
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En patient, eller en närstående till en patient, som begär att få ta del av en 
patientjournal hos en privat vårdgivare kan, i likhet med vad som gäller hos 
en offentlig vårdgivare, välja mellan att läsa eller kopiera journalhandlingarna 
på stället och att beställa en avskrift eller en kopia av den.374 

Som nämnts ovan är offentliga vårdgivare ålagda att genast eller så snart 
som möjligt lämna ut en patientjournal på stället och skyndsamt handlägga 
en begäran om att få en kopia av en patientjournal. Till skillnad från offent-
liga vårdgivare är privata vårdgivare inte ålagda samma krav på skyndsam-
het beträffande att tillhandahålla en av patienten eller patientens närstående 
begärd journalhandling. För privata vårdgivare gäller att ett utlämnande av en 
begärd patientjournal, antingen på stället eller i avskrift eller kopia, ska ske så 
snart som möjligt.375 En uttrycklig regel om att ett utlämnande, i likhet med 
den offentliga hälso- och sjukvården, skulle ske ”genast eller så snart som möj-
ligt” fanns tidigare i 1980 års tillsynslag.376 När bestämmelserna om journal-
föring överfördes från den lagen till patientjournallagen avlägsnades rekvisitet 
”genast” och i patientjournallagen uppställdes ett krav att en patientjournal 
skulle lämnas ut så snart som möjligt. Lagstiftarens avsikt med ändringen 
synes emellertid endast vara att göra en språklig justering i bestämmelsen 
om med vilken skyndsamhet som en privat patientjournal ska lämnas ut.377 
Lagändringen innebar dock en materiell förändring med innebörden att en 
privat patientjournal inte behöver lämnas ut med samma skyndsamhet som 
gällde tidigare. 

Det uppställs således olika krav beträffande med vilken skyndsamhet en 
patient har rätt att få ta del av sin patientjournal på stället – offentliga vård-
givare ska som huvudregel göra det genast, och undantagsvis så snart som 
möjligt, medan det för privata vårdgivare är tillräckligt att det sker så snart 
som möjligt. En begäran om att få en kopia av en patientjournal förvarad hos 
en offentlig vårdgivare ska behandlas skyndsamt, medan en begäran om att 
få en kopia av en privat patientjournal ska behandlas så snart som möjligt. 

Att handläggningen tog mer än fem veckor ansågs i JO dnr 6039-2009 vara en oaccepta-
bel handläggningstid. I JO dnr 5196-2008 konstaterades att en så lång handläggningstid 
som fyra månader står i uppenbar strid med det i tryckfrihetsförordningen grundlagsfästa 
skyndsamhetskravet. En handläggning på ett år och nio månader ansågs helt oacceptabelt, 
JO dnr 2125-2009. 
374 Se 8 kap. 2 § första stycket PDL. 
375 Se 8 kap. 2 § första stycket PDL.
376 Se 9 § i den numera upphävda 1980 års tillsynslag. 
377 Se prop. 1984/85:189 s. 55.
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Att erbjuda patienten att läsa igenom patientjournalen tillsammans med 
någon ur personalen kan anses som en god service. I följande JO-beslut fram-
höll JO att offentliga vårdgivare som huvudregel inte får uppställa som villkor 
för utlämnande att patienten endast får läsa sin journal om t.ex. en läkare är 
närvarande. Ett sådant villkor innebär enligt JO en inskränkning i patien-
tens grundlagsstadgade rätt enligt tryckfrihetsförordningen att ta del av sin 
patientjournal. JO påpekade att ett sådant villkor får uppställas endast om det 
är nödvändigt antingen för att förhindra att journalhandlingarna förstörs eller 
förs bort eller för att ett sekretesshinder därigenom kan undanröjas. 

I JO 1982/83 s. 247 hade en patient erbjudits att ta del av sin patientjournal 
i närvaro av en sjuksköterska. Syftet med erbjudandet var att sjuksköterskan 
skulle kunna hjälpa patienten genom att förklara vad som stod i journalen. 
Enligt JO får en myndighet inte uppställa villkor i samband med utlämnande 
av en allmän handling som inte ska hållas hemlig. Om patienten inte har 
något emot detta är det naturligtvis i och för sig en lämplig serviceåtgärd att 
läkaren eller någon annan hjälper till med att förklara innehållet i journalen. 
JO betonade att det däremot inte finns någon skyldighet för patienten att 
acceptera att någon annan ska delta i genomgången av hans journal. Endast 
om ett sådant arrangemang är nödvändigt för att förhindra att handlingarna 
förstörs eller dylikt får detta ske mot patientens önskan. 

I JO 1989/90 s. 376 hade en kvinna vid upprepade tillfällen begärt att få 
kopior av samtliga sina journaler vid olika psykiatriska mottagningar inom ett 
landsting. Hon fick inte ut dessa och anmälde saken till JO. I sitt yttrande till 
JO uppgav sjukvårdsdirektören bl.a. att i detta fall fördröjdes bedömningen 
och handläggningen av ärendet på grund av ett antal omständigheter där en 
var att handläggarna befann sig i ett dilemma. Med hänsyn till den kännedom 
som dessa hade om kvinnans tidigare sjukdomsperioder fanns funderingar 
kring om kvinnans psykiska tillstånd var sådant att ett journalutlämnande 
kunde vara till men för henne. JO inledde sin bedömning med att konstatera 
att respektive vårdinrättning dröjt för länge med att lämna ut de efterfrågade 
handlingarna. En begäran att få ta del av en allmän handling ska handläggas 
med skyndsamhet. JO framhöll att skyndsamhetskravet emellertid mildras 
av att myndigheten måste få skäligt rådrum för att avgöra om en efterfrågad 
handling kan vara sekretessbelagd enligt 7 kap. 3 § sekretesslagen, numera 
25 kap. 6 § OSL. JO konstaterade att i förevarande fall hade tillämpning 
av bestämmelsen övervägts av landstinget. Därefter konstaterade JO att det 
naturligtvis kan inträffa att utgången av en sådan prövning bedöms vara bero-
ende på om sjukvårdspersonal kan vara närvarande och förklara innehållet i 
journalen. Utredningen i ärendet tydde dock, enligt JO, på att praxis varit att 
alltid ha sjukvårdspersonal närvarande vid patienters läsning av egna journaler 
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i syfte att bistå patienten med förklaringar. JO underströk att enligt lagen för-
utsätts en prövning i varje enskilt fall huruvida sådan risk för skada som avses 
i 7 kap. 3 § sekretesslagen, numera 25 kap. 6 § OSL, kan anses föreligga.378 

Eftersom även privata vårdgivare är skyldiga att förhindra att journalhand-
lingar förstörs eller förvanskas samt att göra en prövning om tystnadspliktsbe-
stämmelserna utgör ett hinder mot utlämnande torde även privata vårdgivare 
få uppställa som krav att någon personal är närvarande när patienten läser sin 
journal. En privat vårdgivare som felaktigt uppställer ett sådant krav kan dock 
inte kritiseras för att ha åsidosatt grundlag eftersom tryckfrihetsförordningen 
inte är tillämplig i privata vårdgivares verksamhet. 

3.6.2.2 Behörighet att pröva frågan om en patientjournal får lämnas ut
Innan en patientjournal lämnas ut till den person som begärt att få ta del 
av den ska det prövas om ett utlämnande av journalen hindras av sekretess-
bestämmelserna i OSL respektive tystnadspliktsbestämmelserna i PSL. 

Den myndighet som förvarar patientjournalen ska som huvudregel pröva 
en enskilds begäran om att få ta del av en patientjournal.379 Om en anställd 
vid myndigheten, enligt arbetsordningen eller på grund av ett särskilt beslut, 
har ansvar för vården av journalhandlingen är det i första hand han eller hon 
som ska pröva om den ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta 
myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.380 

För det fall den anställde helt eller delvis vägrar att lämna ut patientjour-
nalen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker mottagarens rätt  
att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen och om den enskilde 
begär det, ska myndigheten pröva om journalhandlingen ska lämnas ut.381 
Sökanden ska underrättas om att han eller hon kan begära myndighetens 
prövning och att ett skriftligt beslut av myndigheten krävs för att myndig-
hetens avgörande ska kunna överklagas hos domstol.382 Detta gäller dock 
endast om det är en enskild som begär att få patientjournalen utlämnad. 
Någon motsvarande reglering finns inte när det gäller utlämnande av hand-

378 Se även t.ex. JO 1984/85 s. 264 där JO konstaterade att i vissa fall får det uppställas ett 
villkor att läkare eller annan sjukvårdspersonal ska närvara vid genomgången av en patient-
journal för att förklara dess innehåll, t.ex. om sådan skada som avses i 7 kap. 3 § sekretess-
lagen, numera 25 kap. 6 § OSL, endast kan undanröjas genom att en läkare förklarar innehål-
let i en patientjournal då patienten får ta del av denna.
379 Se 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 2 § OSL. 
380 Se 6 kap. 3 § första stycket OSL. 
381 Se 6 kap. 3 § andra stycket OSL.
382 Se 6 kap. 3 § tredje stycket OSL. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   114 2012-08-01   11.08



115

3 Patientjournalen

lingar från en myndighet till en annan. I äldre förarbeten till OSL uppges att 
särskilda bestämmelser om förfarandet, när sökanden är en myndighet, är 
obehövliga.383 

Ett utlämnande av en patientjournal hos en privat vårdgivare ska prövas 
av den som är ansvarig för journalen.384 Med den som är ansvarig avses här 
samma personkrets som anges i 3 kap. 3 § PDL, dvs. den som omfattas av 
journalföringsskyldighet. Om den som ansvarade för patientjournalen vid 
behandlingstillfället inte längre tjänstgör, får dennes efterträdare i verksam-
heten anses ha övertagit ansvaret för journalen.385 

Tystnadspliktsbestämmelserna i 6 kap. 12 och 13 §§ PSL utgör begräns-
ningar i patientens och de närståendes rätt att ta del av patientens journal, 
se 8 kap. 2 § första stycket PDL. Dessa tystnadspliktsbestämmelser omfattar 
personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal.386 Hos en privat vårdgivare kan 
det även finnas personal som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och 
som omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 16 § PSL.387 Denna tystnads-
pliktsbestämmelse nämns emellertid inte som en begränsning i 8 kap. 2 § 
första stycket PDL. Det innebär att om en närstående till en patient begär att 
få ta del av patientens journal och denna begäran prövas av en person som 
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen så utgör normalt sett tystnadsplikts-
bestämmelsen i 6 kap. 12 § första stycket PSL ett hinder mot utlämnande. 
Om däremot den närståendes begäran prövas av en person som utgör annan 
personal, t.ex. en verkställande direktör, finns inget lagstadgat hinder mot att 
lämna ut den begärda patientjournalen. Ur patientens integritetsperspektiv 
framstår det därför som mycket angeläget att bestämmelsen i 8 kap. 2 § första 
stycket PDL ändras så att även bestämmelsen i 6 kap. 16 § PSL nämns som 
en begränsning i rätten att ta del av patientjournaler hos privata vårdgivare. 

Om den som hos den privata vårdgivaren ansvarar för patientjournalen 
anser att journalen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska denne genast 
med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.388 

383 Se prop. 1979/80:2 s. 362. 
384 Se 8 kap. 2 § andra stycket PDL. Frågan om utlämnande av en journalhandling enligt 
4 kap. 4 a § biobankslagen prövas på samma sätt som frågan om utlämnande av en journal-
handling på begäran av patienten eller patientens närstående, dvs. av den som är ansvarig för 
journalhandlingen, se 4 kap. 6 a § första stycket biobankslagen. 
385 Se prop. 1978/79:220 s. 48.
386 Personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal diskuteras i avsnitt 2.3.2 ovan. 
387 Personkretsen annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal diskuteras i avsnitt 2.3.3 
ovan. 
388 Se 8 kap. 2 § andra stycket PDL. 
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Följande kammarrättsavgörande rör en läkares handläggning av en patients 
begäran om att ta del av sin patientjournal. 

I Kammarrättens i Sundsvall mål nr 253-09 hade en patient begärt att få 
ta del av vissa delar av sin patientjournal som förvarades hos en offentlig 
vårdgivare. De journalhandlingar som patienten ville ta del av utgjordes av 
handlingar som inkommit från en annan vårdgivare. En överläkare besvarade 
patientens begäran i skrivelser i vilka han bl.a. yttrade att journalhandling-
arna från den andra vårdgivaren inte kunde lämnas ut eftersom enbart den 
som är ansvarig för patientjournalen kan pröva en begäran, varför patientens 
begäran måste prövas av en läkare hos den andra vårdgivaren. Enligt över-
läkaren kunde hans påstående överklagas till Socialstyrelsen. Vidare yttrade 
överläkaren att patientjournalen inte är en allmän handling samt att även det 
påståendet kunde överklagas till Socialstyrelsen. Kammarrätten hänvisade till 
bestämmelserna i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 6 § sekre-
tesslagen, numera 6 kap. 2 § OSL, om att utlämnade av allmän handling ska 
prövas en den myndighet som förvarar handlingen samt att talan enligt 2 kap. 
15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen, numera 6 kap. 
7 § första stycket första punkten OSL, får föras mot en myndighets beslut att 
avslå en enskilds begäran att få ta del av allmän handling. Kammarrätten fann 
att överläkarens skrivelse inte kunde anses utgöra beslut varigenom patientens 
begäran att få ta del av en handling hade prövats av myndigheten, varför över-
klagandet inte skulle tas upp till prövning. Kammarrätten beslutade av att 
avvisa överklagandet och överlämnade handlingarna i målet till vårdgivaren.

3.6.2.3 Överklagande av beslut rörande en patientjournals utlämnande
Om en offentlig vårdgivare har avslagit en begäran att ta del av en patientjour-
nal eller lämnat ut den med förbehåll som inskränker sökandens möjligheter 
att förfoga över uppgifterna, får sökanden överklaga beslutet.389 Ett beslut 
att avslå en begäran om att få ta del av en patientjournal eller att lämna ut 
den med förbehåll överklagas till kammarrätt.390 Ett beslut av en kammarrätt 
överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.391 Eftersom beslut om fråga om 
utlämnande av en patientjournal till enskild utgör myndighetsutövning ska 
ett avslagsbeslut vara motiverat och försett med en överklagandehänvisning.392 

389 Se 2 kap. 15 § första stycket tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 7 § första stycket OSL. 
Om förbehåll, se avsnitt 4.5.3.1 nedan. 
390 Se 6 kap. 8 § första stycket OSL.
391 Se 6 kap. 9 § OSL. För prövning av Högsta förvaltningsdomstolen krävs enligt 35 § för-
valtningsprocesslagen prövningstillstånd. 
392 Om krav på motivering av beslut och fullföljdshänvisning, se 20 och 21 §§ förvaltnings-
lagen (1986:223). 
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En privat vårdgivare som vägrar att lämna ut en journal till patienten eller 
hennes närstående ska överlämna saken till Socialstyrelsen.393 Socialstyrelsens  
beslut att avslå en patients eller en närståendes begäran om att få ta del av en 
patientjournal hos en privat vårdgivare, överklagas till kammarrätt.394 Som 
framgått utgör patientjournaler hos privata vårdgivare inte allmänna hand-
lingar, och därmed finns ingen principiell skyldighet att lämna ut dem till 
andra än patienten och hennes närstående. Även om en privat vårdgivare gör 
bedömningen att ett utlämnande av en patientjournal inte är till men för 
patienten, finns det alltså inte någon skyldighet för vårdgivaren att lämna ut 
journalen till någon annan än patienten eller hennes närstående. Inget hindrar 
dock att så sker, under förutsättning att tystnadspliktsbestämmelserna i PSL 
inte utgör ett hinder mot ett utlämnande. 

Det är endast beslut som går sökanden emot som är överklagbara, och 
endast sökanden är klagoberättigad. T.ex. kan en läkare inte överklaga vård-
givarens beslut att lämna ut en patientjournal.395 Om det undantagsvis skulle 
komma till den berörda patientens kännedom att vårdgivaren beslutat att 
hennes journal ska lämnas ut och hon anser att den inte bör få lämnas ut, kan 
inte heller hon överklaga vårdgivarens beslut.396 Inte heller kan en patient eller 
någon annan person överklaga ett domstolsbeslut om att en patientjournal 
ska lämnas ut.397

393 Se 8 kap. 2 § andra stycket PDL. Detsamma gäller den som begärt att få ta del av en 
journalhandling med stöd av 4 kap. 4 a § biobankslagen och som nekats, se 4 kap. 6 a § bio-
bankslagen.
394 Se 10 kap. 2 § andra stycket PDL. I denna bestämmelse hänvisas till tillämpliga delar i 
6 kap. 7–11 §§ OSL.
395 En överläkare som hade nekat en man att få ta del av sin patientjournal ansågs i RÅ 1951 
ref. 29 inte behörig att överklaga vårdgivarens beslut att patientjournalen skulle lämnas ut till 
mannen. I RÅ 1982 Bb 131 hade en offentlig vårdgivare medgivit att vissa journalhandlingar 
skulle lämnas till en patient. En läkare överklagade vårdgivarens beslut men överklagandet 
upptogs inte till prövning eftersom läkaren inte var behörig att föra talan mot beslutet. 
396 Om patienten anser att hennes patientjournal lämnats ut i strid med bestämmelserna om 
sekretess eller tystnadsplikt kan hon polisanmäla saken. 
397 Denna fråga aktualiserades i RÅ 2003 ref. 18, det s.k. Gillberg-ärendet. För en diskussion 
om detta rättsfall, se t.ex. Warnling-Nerep, Hemlig eller offentlig forskning om s.k. bok-
stavsbarn? Om talerätt i ärende om utlämnande av allmän handling, JT 2003–04 s. 133 ff., 
Rynning, Integritetsskyddet i forskningen – en känslig historia, FT 2005 s. 466 ff. och Ragne-
malm, ”Synnerliga skäl” för resning?, FT 2006 s. 91 ff.
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3.7 Rätten att få ut en uppgift ur en patientjournal 
En enskild person, t.ex. patienten, en närstående till patienten, en privat vård-
givare eller ett försäkringsbolag, har enligt 6 kap. 4 § OSL en principiell rätt 
att få ut en uppgift ur en patientjournal som förvaras hos en offentlig vård-
givare.398 Någon motsvarande rätt för annan enskild person än patienten att få 
en uppgift ur en patientjournal som förvaras hos en privat vårdgivare utlämnad 
finns emellertid inte.399

Det finns två undantag från en enskilds rätt att få ut en uppgift ur en 
patientjournal som förvaras hos en offentlig vårdgivare. Det första undanta-
get är att om uppgiften är sekretessbelagd så får den inte lämnas ut, dvs. om 
sekretess gäller i ett enskilt fall är vårdgivaren förhindrad att lämna ut den 
begärda uppgiften.400 Det andra undantaget innebär att om utlämnandet 
skulle hindra arbetets behöriga gång är vårdgivaren inte skyldig att lämna den 
uppgift som den enskilde begär, t.ex. om den enskildes begäran är så omfat-
tande att vårdgivaren rimligen inte kan klara av den på en gång utan allvarliga 
störningar i det egna arbetet.401 

För en patient inom offentlig hälso- och sjukvård gäller således att hon kan 
få tillgång till dokumenterad information rörande sig själv antingen genom 
att begära att få ta del av sin patientjournal med stöd av tryckfrihetsförord-
ningens bestämmelser om handlingsoffentlighet eller genom att begära att få 
ut uppgifter ur journalen med stöd av bestämmelsen i 6 kap. 4 § OSL. Med 
hänsyn till de skillnader som finns mellan dessa två alternativ är sannolikt 
det förra alternativet, dvs. att med stöd av bestämmelserna i 2 kap. tryckfri-
hetsförordningen begära ut sin journal, mest effektivt eftersom patienten kan 
ställa krav på att få sin begäran behandlad med den skyndsamhet som före-

398 Denna bestämmelse är inte begränsad till att gälla endast uppgifter i en patientjournal 
som förvaras hos en myndighet som bedriver hälso- och sjukvård, utan den omfattar enligt sin 
ordalydelse uppgift ur en allmän handling som förvaras hos en myndighet. 
399 Enligt 26 § personuppgiftslagen har den registrerades rätt att på ansökan få information 
rörande de personuppgifter som behandlas, ett s.k. registerutdrag. Genom rätten till register-
utdrag får patienten möjlighet att kontrollera om hon är registrerad hos en privat vårdgivare 
och, om så är fallet, att de registrerade personuppgifterna är riktiga. 
400 Se 6 kap. 4 § OSL. Med sekretessbelagd uppgift avses en sekretessreglerad uppgift för 
vilken sekretess gäller i ett enskilt fall, se 3 kap. 1 § OSL. 
401 Se 6 kap. 4 § OSL. I JO 1990/91 s. 382 konstaterade JO att någon sekretess inte gällde 
för den uppgift som en journalist hade begärt ut från en offentlig vårdgivare. Vidare konstate-
rade JO att det rörde sig om en enstaka uppgift ur en allmän handling. Därför kunde, enligt 
JO, ett utlämnande av den uppgiften inte anses störa arbetets behöriga gång.

12-35 Iustus Sandén 1 aug   118 2012-08-01   11.08



119

3 Patientjournalen

skrivs i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, medan något skyndsamhetskrav inte 
uppställs beträffande en begäran enligt OSL att få en uppgift ur en patient-
journal utlämnad. 

Vidare gäller att en begäran om att med stöd av tryckfrihetsförordningens 
bestämmelser om handlingsoffentlighet få ta del av en patientjournal inte får 
avslås med hänvisning till att det skulle hindra arbetets behöriga gång, vilket 
är fallet vid en begäran av en patient om att få en uppgift ur den utlämnad. 

Slutligen kan en myndighets vägran att lämna ut en patientjournal som 
begärts ut med stöd av bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen om 
handlingsoffentlighet överklagas, medan en myndighets vägran att lämna ut 
en uppgift ur en patientjournal inte får överklagas.402 

Om det är regelsystemet för utlämnande av en allmän handling eller regel-
systemet för lämnande av uppgift ur en allmän handling som ska tillämpas 
får avgöras utifrån den framställning som patienten har gjort. Om frågan inte 
kan utredas ska en begäran presumeras innefatta ett önskemål om att få ta 
del av en allmän handling, här patientjournalen.403 Om en patient som gjort 
en framställning om att få ta del av uppgifter begär ett överklagbart beslut 
så anses att detta normalt bör uppfattas som att hon begär att få ta del av de 
handlingar där uppgifterna finns.404 

Även en myndighet har en principiell rätt att från en annan myndighet få 
ut uppgift som den förfogar över, se 6 kap. 5 § OSL. Det finns, till skillnad 
från vad som gäller för enskildas rätt att få ut uppgifter, inget krav på att den 
uppgift som begärs ut av en myndighet ska finnas i en allmän handling. Det är 
tillräckligt att myndigheten förfogar över uppgiften. Myndigheters skyldighet 
att lämna uppgifter till andra myndigheter är således mer vidsträckt än deras 
skyldighet att lämna uppgifter till enskilda. 

I likhet med vad som gäller beträffande enskildas rätt att få ut uppgifter, 
finns begränsningar i myndigheters rätt att få ut uppgifter som andra myn-

402 I 6 kap. 7 § första stycket OSL anges vilka beslut i ärenden om utlämnande av allmänna 
handlingar och om uppgifter ur allmänna handlingar som en enskild får överklaga. Som 
exempel på en enskilds begäran att få ta del av en uppgift ur en allmän handling kan nämnas 
RÅ 1990 not. 65. Detta rättsfall gällde en man som hade begärt att få uppgift om sin dot-
ters blodgrupp. Vårdgivaren hade avslagit mannens begäran med motivering att den aktuella 
uppgiften omfattades av sekretess. Mannen överklagade till kammarrätten, som konstaterade 
att det endast är beslut varigenom en myndighet avslagit en enskilds begäran att få ta del av 
en allmän handling som kan överklagas. Då något sådant beslut inte förelåg i målet kunde 
kammarrätten inte pröva frågan om utlämnande av den begärda uppgiften. Pappan fullföljde 
sin talan till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte ändrade kammarrättens dom. 
403 Se t.ex. RÅ 82 2:68.
404 Se t.ex. JO dnr 1273-2009.
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digheter förfogar över. Dessa begränsningar utgörs enligt 6 kap. 5 § OSL dels 
av att en uppgift inte får lämnas ut om den är sekretessbelagd, dels av att en 
uppgift inte får lämnas ut om det skulle hindra arbetets behöriga gång. Till 
skillnad från vad som gäller för enskilda som får avslag på sin begäran att få 
ut en uppgift från en myndighet får en myndighet överklaga en annan myn-
dighets beslut att inte lämna ut den begärda uppgiften.405 

3.8 Sammanfattning och avslutande synpunkter
När det gäller frågor om patientjournalföring inom hälso- och sjukvården kan 
konstateras att det finns såväl likheter som skillnader mellan att vara patient 
inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. Beträffande skyldigheten att 
föra patientjournal saknar det betydelse om patienten vänder sig till en offent-
lig eller privat vårdgivare; oavsett hennes inställning ska patientjournal föras. 
En patient som inte vill att uppgifter om henne ska journalföras har två alter-
nativ. Antingen kan hon avstå från att uppsöka hälso- och sjukvården eller så 
kan hon vara återhållsam med vilka uppgifter som lämnas ut till personalen 
och därmed i någon mån själv styra vilka uppgifter som dokumenteras. Jour-
nalföringsskyldigheten motiveras av patientsäkerhetsskäl. Från den skyldig-
heten finns inga undantag, vilket kan ses som en markering av att intresset av 
en god och säker vård garanteras på bekostnad av att patientens möjlighet att 
bestämma vilka uppgifter som hon vill dela med sig av till andra. 

Journalföringsskyldigheten gäller i verksamhet som utgör hälso- och sjuk-
vård. Det kan konstateras att det svårbestämda begreppet hälso- och sjukvård 
är av avgörande betydelse även i frågor om journalföring. Är det inte fråga 
om hälso- och sjukvård gäller inte journalföringsskyldigheten. Lagstiftarens 
avsikt i detta avseende är att begreppet hälso- och sjukvård avser att omfatta 
”individinriktad patientvård inom hälso- och sjukvården”. 

I patientjournalen ska vissa uppgifter dokumenteras, vilket innebär att 
patienten själv inte kan påverka innehållet i sin journal. Även om patienten 
teoretiskt har möjlighet att avstå från att lämna vissa upplysningar, är det 
kanske inte något som en patient tänker på när hon söker vård och lämnar 
uppgifter om sitt hälsotillstånd exempelvis till en sjuksköterska. Patienten är 
antagligen angelägen om att lämna all den information som kan tänkas vara 
av intresse. Patientens identitet utgör ett exempel på en uppgift som ska jour-
nalföras; därför finns i princip ingen laglig rätt för patienten att vara anonym. 

405 Se 6 kap. 7 § andra stycket OSL. 
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Från detta krav finns emellertid ett undantag, nämligen vid provtagning för 
hivinfektion. Att patienten ges rätt att vara anonym motiveras av intresset av 
att framför allt de som tillhör de s.k. riskgrupperna förmås att medverka till 
sådan provtagning. 

Förutom de krav som finns på vilka uppgifter som patientjournalen ska 
innehålla finns även krav på hur uppgifterna ska utformas. Uppgifterna får 
exempelvis inte vara av kränkande karaktär och uppgifter om patientens 
privatliv ska som huvudregel inte journalföras. Patienten ska också kunna 
tillgodogöra sig informationen, vilket är av grundläggande betydelse för att 
patienten ska kunna utnyttja patientjournalen som informationskälla. 

En patient som har synpunkter på vad som journalförts om henne har 
olika möjligheter att påverka innehållet i sin patientjournal – där det mest 
effektiva alternativet är att få patientjournalen eller delar av den förstörd. 
För detta krävs emellertid att Socialstyrelsen beviljar patientens ansökan om 
journalförstöring. 

Socialstyrelsens möjlighet att besluta om omhändertagande av privata vård-
givares patientjournaler syftar till att skydda patienters integritet när en privat 
vårdgivares verksamhet upphör. Här finns således bestämmelser som särskilt 
tar sikte på integritetsskyddet inom den privata hälso- och sjukvården. Hos 
den privata vårdgivaren utgörs integritetsskyddet av personalens tystnads-
plikt. När dessa omhändertagna patientjournaler överlämnas för förvaring hos 
arkivmyndigheter förlorar journalhandlingarna sin privaträttsliga status. Efter 
ett omhändertagande är dessa privata handlingar att betrakta som allmänna 
handlingar, som hos arkivmyndigheten skyddas av sekretess. 

Till skillnad från vad som gäller för patientjournalföring inom hälso- och 
sjukvården finns betydligt fler olikheter mellan offentlig och privat hälso- och 
sjukvård beträffande rätten att ta del av en patientjournal och uppgifter ur 
den. De flesta olikheter beror sannolikt på att det inom den offentliga hälso- 
och sjukvården förvaras allmänna handlingar, medan det inom den privata 
hälso- och sjukvården som huvudregel endast finns privata handlingar. Vissa 
olikheter kan dock inte förklaras genom tryckfrihetsförordningens bestäm-
melser om handlingsoffentlighet, utan har förmodligen sin förklaring i vissa 
förbiseenden av lagstiftaren, t.ex. att privata vårdgivare inte är skyldiga att 
lämna ut begärda patientjournaler med samma skyndsamhet som offentliga 
vårdgivare. 

Patientjournalen beskrivs som att den förr utgjordes av en läkares enkla 
minnesanteckningar och det ansågs i princip uteslutet att patienten eller 
någon annan utomstående skulle få ta del av den. Utvecklingen har således 
gått från dessa enkla minnesanteckningar och från ett förtroendeförhållande 
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mellan patienten och läkaren till omfattande elektroniska journalsystem där 
integritetskänsliga uppgifter dokumenteras om ett stort antal patienter som 
betydligt fler i personalen än läkaren kan ha tillgång till. 

I nästa kapitel behandlas det integritetsskydd som gäller i förhållande till 
utomstående, dvs. enskilda personer utanför vårdgivarens verksamhet samt 
myndigheter. Integritetsskyddet gäller såväl för de uppgifter som finns i 
patientjournaler som för de uppgifter som hälso- och sjukvårdspersonalen 
har kännedom om, utan att de för den sakens skull har dokumenterats i 
patientjournalen. 
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4.1 Inledning
Som framgått innebär sekretess ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker 
muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat 
sätt. Sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård ska iakttas av vårdgivaren, 
dvs. den myndighet som bedriver hälso- och sjukvård, samt av vårdgivarens 
personal. Med tystnadsplikt avses ett förbud att röja en uppgift, oavsett form. 
Inom privat hälso- och sjukvård är det dels personkretsen hälso- och sjukvårds-
personal, dels annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal som omfattas 
av skyldigheten att iaktta tystnadsplikt. Sekretess respektive tystnadsplikt gäl-
ler för de två informationskällor som behandlats i föregående kapitel två och 
tre, nämligen hälso- och sjukvårdens personal samt patientjournalen. 

Syftet med detta kapitel är att utreda och analysera integritetsskyddets 
konstruktion, utifrån hur bestämmelsen om hälso- och sjukvårdssekretess i 
25 kap. 1 § OSL är uppbyggd. Sekretessreglerna i OSL är uppbyggda med 
hjälp av tre huvudsakliga rekvisit. Ett av dessa anger sekretessens räckvidd. Ett 
annat anger sekretessens föremål. Ytterligare ett, det tredje, anger sekretessens 
styrka. Frågeställningarna i kapitlet är därför:

1. I vilken verksamhet gäller sekretess och tystnadsplikt? 
2. Vilka slags uppgifter omfattas av sekretess och tystnadsplikt?
3. Hur stark är sekretessen och tystnadsplikten? 

För att kunna utreda och analysera integritetsskyddet inom offentlig och pri-
vat hälso- och sjukvård är det inte tillräckligt att undersöka enbart konstruk-
tionen av bestämmelserna i 25 kap. 1 § OSL samt 6 kap. 12 § första stycket 
och 16 § PSL. Det är nödvändigt att även beakta de olika bestämmelser som 
anger att en uppgift om en patient får lämnas ut, trots att det råder sekretess 
eller tystnadsplikt. Därför undersöks integritetsskyddet utifrån ytterligare en 
frågeställning, nämligen: 

4.  När får en uppgift rörande en patient lämnas ut, trots att sekretess eller 
tystnadsplikt gäller för uppgiften? 
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I syfte att bidra till förståelsen av nu gällande regelverk inleds kapitlet med en 
historisk tillbakablick. Därefter diskuteras integritetsskyddet utifrån de fyra 
frågeställningarna ovan. 

I olika lagstiftningsärenden uttalas, som framgått, att avsikten är att 
bestämmelserna om hälso- och sjukvårdssekretess i OSL och tystnadsplikt i 
PSL, även om de inte har utformats på samma sätt, ska erbjuda ett likvärdigt 
skydd för patientens personliga integritet. Därför analyseras genomgående 
om det finns några skillnader mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning och avslutande synpunkter. 

4.2 Integritetsskyddet – en tillbakablick 
Följande redogörelse har sin utgångspunkt i tiden före år 1981, då bestäm-
melser om handlingssekretess var samlade i lagen (1937:249) om inskränk-
ningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar, 1937 års sekretesslag. 
Enligt denna lag omfattades allmänna handlingar inom offentlig hälso- och 
sjukvård av sekretess avseende personliga förhållanden. Sista meningen i 14 § 
hade följande lydelse. 

Även utan sådant samtycke skall dock handling som nu sagts utlämnas, om, 
med hänsyn till det ändamål för vilket utlämnande åstundas och omstän-
digheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen, att det ej kommer 
att missbrukas till skada eller förklenande för den vilkens personliga förhål-
landen i handlingen avses eller för hans nära anhöriga. Vid utlämnande böra 
erforder liga förbehåll göras.

Bestämmelser om tystnadsplikt för personal inom offentlig och privat hälso- 
och sjukvård fanns däremot inte samlade i en och samma lag, utan var spridda i 
olika författningar av olika rang. Tystnadspliktsbestämmelserna återfanns, för-
utom i lag, i kungörelser och reglementen samt cirkulär från Socialstyrelsen.406 
I de tystnadspliktsbestämmelser som omfattade vissa av de legitimerade yrkes-
grupperna var tystnadsplikten uppdelad på två nivåer – det gjordes skillnad på 
uppgifter som hade förmedlats i förtroende och sådana som hade iakttagits. 
Sjuksköterskors tystnadsplikt enligt 8 § reglementet (1957:656) för sjukskö-
terskor utgör ett exempel på en sådan bestämmelse i vilken tystnadsplikten var 
uppdelad på två nivåer.407 Denna bestämmelse hade följande lydelse. 

406 Se prop. 1975:8 s. 68 ff. 
407 För ytterligare exempel, se de numera upphävda bestämmelserna om tystnadsplikt för barn-
morskor i 13 § reglementet (1955:592) för barnmorskor, läkare i 8 § allmänna läkarinstruk-
tionen (1963:341) och tandläkare i 5 § allmänna tandläkarinstruktionen (1963:666).
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Ej må sjuksköterska yppa vad henne i denna egenskap blivit i förtroende 
meddelat, ej heller i oträngt mål uppenbara vad hon själv iakttagit angående 
patients enskilda förhållanden; dock att denna hennes tystnadsplikt icke med-
för någon inskränkning i hennes skyldighet enligt detta reglemente.

1974 års regeringsform innebar att det inte längre var möjligt att i författ-
ning på vilken konstitutionell nivå som helst föreskriva om tystnadsplikt.408 
Huvuddelen av vårdpersonalens tystnadspliktsbestämmelser, som återfanns i 
olika författningar av olika rang, samlades därför i 3 § lagen (1975:100) med 
vissa bestämmelser för personal inom hälso- och sjukvården m.m. De som 
omfattades av denna lag var i huvudsak personkretsen medicinalpersonal, 
inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård.409 Även för medicinal-
personal var tystnadsplikten uppdelad på två nivåer. En i princip ovillkorlig 
tystnadsplikt skulle iakttas angående vad som hade meddelats i förtroende i 
verksamheten. I övrigt gällde en skyldighet att inte obehörigen uppenbara 
vad som hade erfarits om enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden 
i övrigt. 

Från den 1 juli 1980 reglerades tystnadsplikten i 6 § tillsynslagen 
(1980:11), 1980 års tillsynslag. Denna bestämmelse omfattade personkret-
sen hälso- och sjukvårdspersonal inom både offentlig och privat hälso- och 
sjukvård.410 Tystnadsplikten för hälso- och sjukvårdspersonal, liksom tidigare 
för medicinalpersonal, var uppdelad på två nivåer – det gjordes således skill-
nad på uppgifter som hade meddelats i förtroende och sådana som hälso- och 
sjukvårdspersonal fått kännedom om i sin yrkesverksamhet. Bestämmelsen 
hade ursprungligen följande lydelse. 

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte röja 
något som i arbetet har meddelats honom i förtroende eller obehörigen uppen-
bara vad han i arbetet har fått veta om någons hälsotillstånd eller personliga 
förhållanden i övrigt. Vad som har sagts nu medför dock ej någon inskränkning 
i den skyldighet att lämna uppgifter som följer av någon annan författning.

408 Se prop. 1975:8 s. 48 ff. 
409 Se prop. 1975:8 s. 71. Till medicinalpersonalen räknades de legitimerade yrkesgrupperna 
läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, glasögonoptiker, apotekare, recep-
tarier och psykologer. Till medicinalpersonalen räknades även medicinsk-tekniska  assistenter, 
undersköterskor, vårdare m.fl. inom den psykiatriska vården, kuratorer, tandsköterskor, tand-
tekniker, hälsovårdsinspektörer och s.k. desinsektörer, se 2 § första stycket första punkten i 
den numera upphävda kungörelsen (1964:428) om medicinalpersonal under socialstyrelsens 
inseende. Billum och Sahlin menar att urvalet av yrken knappast var logiskt, se Billum & 
Sahlin, Hälso- och sjukvårdspersonalens åligganden och ansvar s. 12. 
410 Om personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal, se avsnitt 2.3.2 ovan. 
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Den 1 januari 1981 trädde sekretesslagen (1980:100) i kraft. Lagen ersatte 
dels 1937 års sekretesslag, dels alla de utspridda bestämmelser om tystnads-
plikt för offentliga funktionärer, exempelvis hälso- och sjukvårdpersonal, som 
fanns i lagar, förordningar och andra författningar. 

Sekretesslagen innebar en hel del nyheter. En var att handlingssekretess 
och tystnadsplikt reglerades enhetligt.411 En annan var, som nyss nämnts, 
att alla bestämmelser om offentliga funktionärers tystnadsplikt samlades i en 
lag. Ytterligare en nyhet var att uppdelningen av tystnadsplikten på två nivåer 
avskaffades, dvs. det gjordes inte längre skillnad på uppgifter som lämnats i 
förtroende och sådana som kommit till personalens kännedom på annat sätt. 
Som motivering till den sista ändringen uppgavs att en sekretess som skiljer 
mellan förtroendesituationer och andra fall är svårtillämpad. Det påpekades 
att konstruktionen mycket ofta gav upphov till tveksamhet om huruvida upp-
gifter hade lämnats i en förtroendesituation eller inte.412

I sekretesslagen samlades, som nämnts ovan, bestämmelserna om hand-
lingssekretess och tystnadsplikt för offentliga funktionärer.413 Därför ansågs 
det nödvändigt att genomföra följdändringar i bestämmelsen i 6 § 1980 års 
tillsynslag, som angav tystnadsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal. I syfte 
att markera att denna bestämmelse inte gällde personal inom offentlig hälso- 
och sjukvård infördes i den en formulering om att ”för det allmännas verk-
samhet gäller sekretesslagen (1980:100)”. 

411 Se prop. 1979/80:2 s. 64 ff. 
412 För dessa samt övriga invändningar som riktades mot en sekretess som skiljer mellan 
förtroendesituationer och andra fall, se prop. 1979/80:2 s. 162. Vittnesplikten enligt rätte-
gångsbalken och förvaltningsprocesslagen (1971:291) bryter den sekretess och tystnadsplikt 
som vittnet kan ha att iaktta. Vittnesplikten gäller dock som huvudregel inte för barnmorskor, 
läkare, psykologer, psykoterapeuter, tandläkare, sjuksköterskor och deras biträden, för upp-
gifter som i deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed har erfarit, 
se 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken respektive 25 § förvaltningsprocesslagen. Det 
kan konstateras att det s.k. frågeförbudet i dessa lagar är utformat efter hur tystnadsplikten 
var konstruerad fram till år 1981, dvs. på två nivåer. Vidare kan konstateras att frågeförbudet 
enligt rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen endast avser sex av dagens 21 legitime-
rade yrkesgrupper. Slutligen kan konstateras att frågeförbudet även omfattar de legitimerades 
biträden. Som nämnts synes lagstiftarens avsikt vara att begreppet ”biträder” även omfattar 
den som i privat hälso- och sjukvård är anställd av en legitimerad, vilket skulle innebära att en 
anställd undersköterska hos en privat vårdgivare omfattas av fråge förbudet medan en anställd 
undersköterska hos en offentlig vårdgivare inte omfattas av det. 
413 Se prop. 1979/80:2 s. 64 ff. 
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En annan ändring som vidtogs i bestämmelsen i 6 § 1980 års tillsynslag var 
att – på samma sätt som i sekretesslagen – uppdelningen av tystnadsplikten på 
två nivåer slopades. Detta innebar, liksom i den offentliga hälso- och sjukvår-
den, att det inte längre gjordes skillnad på uppgifter som lämnats av patienten 
i förtroende och sådana som personalen fått kännedom om på annat sätt. 
Syftet med ändringen uppgavs vara att tystnadsplikten i princip skulle vara 
densamma för all personal, vare sig de var verksamma inom den offentliga 
eller den privata hälso- och sjukvården.414 

Lagstiftarens strävan vid utformningen av patientens integritetsskydd inom 
privat hälso- och sjukvård förefaller ha varit att ge det i huvudsak samma inne-
håll som integritetsskyddet inom offentlig hälso- och sjukvård. Det kan dock 
ifrågasättas om lagstiftaren inte borde ha gjort fler följdändringar i 6 § 1980 
års tillsynslag för att uppnå syftet att integritetsskyddet i princip skulle vara 
detsamma inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. I syfte att åskådlig-
göra både likheter och skillnader mellan de ursprungliga bestämmelserna i 
sekretesslagen och 1980 års tillsynslag presenteras de på följande sätt. 

7 kap. 1 § första stycket  
sekretesslagen 

6 § första och tredje stycket  
1980 års tillsynslag

Sekretess gäller, om inte annat följer 
av 2 §, inom hälso- och sjukvården 
för uppgift om enskilds hälsotillstånd 
eller andra personliga förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller 
någon honom närstående lider men. 
Detsamma gäller i annan medicinsk 
verksamhet, såsom rättsmedicinsk 
och rättspsykiatrisk undersökning, 
fastställande av könstillhörighet, 
abort, sterilisering, kastrering och 
åtgärder mot smittsamma sjukdomar, 
samt i verksamhet som avser omsor-
ger om vissa psykiskt utvecklings-
störda.

Den som tillhör eller har tillhört 
hälso- och sjukvårdspersonalen får 
inte obehörigen röja vad han i sin 
verksamhet har fått veta om en en -
skilds hälsotillstånd eller andra per-
sonliga förhållanden. Som obehörigt 
röjande anses inte att någon fullgör 
uppgiftsskyldighet som följer av lag 
eller förordning. 

I det allmännas verksamhet tillämpas 
i stället bestämmelserna i sekretess-
lagen (1980:100). 

414 Se prop. 1980/81:28 s. 21 f. 
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Bestämmelserna uppvisar såväl likheter som skillnader. En likhet var att 
samma slags uppgifter skyddades inom offentlig och privat hälso- och sjuk-
vård, nämligen uppgift om patientens hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden. En skillnad var att det i sekretesslagen angavs den verksamhet 
som sekretess gällde i, nämligen hälso- och sjukvård och annan medicinsk 
verksamhet, medan det i 1980 års tillsynslag inte angavs vilken verksamhet 
som tystnadsplikt gällde i. I stället var det personkretsen hälso- och sjuk-
vårdpersonal som avgjorde tystnadspliktsbestämmelsens tillämplighet.415 En 
annan skillnad var att det i sekretesslagen användes ett omvänt skaderekvisit, 
dvs. en uppgift fick inte lämnas ut om det inte stod klart att uppgiften kunde 
röjas utan att patienten eller någon närstående till henne skulle lida men.416 I 
1980 års tillsynslag användes i stället begreppet ”obehörigen röja” för att ange 
när en uppgift inte fick lämnas ut.417 

Beträffande den privata hälso- och sjukvården överfördes den 1 oktober 
1994 bestämmelsen om tystnadsplikt för personkretsen hälso- och sjuk-
vårdspersonal från 1980 års tillsynslag till lagen (1994:953) om åligganden 
för personal inom hälso- och sjukvården, åliggandelagen. Några år senare 
uppmärksammade lagstiftaren att det fanns vissa brister i integritetsskyddet 
inom den privata hälso- och sjukvården, nämligen att endast sådan personal 
som tillhörde personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal omfattades av tyst-
nadsplikt, medan övrig personal inte omfattades av en lagstadgad tystnads-
plikt. Därför infördes den 1 januari 1997 en bestämmelse i 6 § tillsynslagen 
(1996:786) om tystnadsplikt för annan personal än hälso- och sjukvårdsper-
sonal inom privat hälso- och sjukvård. 

Inom den privata hälso- och sjukvården reglerades således tystnadsplikt 
för personalen i två olika lagar: för hälso- och sjukvårdspersonal i åliggande-
lagen och för annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal i tillsynslagen. 
Den 1 januari 1999 upphörde båda dessa lagar att gälla och bestämmelserna 
om tystnadsplikt inom den privata hälso- och sjukvården återfanns därefter 
i en och samma lag, nämligen i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område. Tystnadsplikten för hälso- och sjukvårdsper-
sonal fanns i 2 kap. 8 § medan tystnadsplikten för annan personal reglerades 
i 5 kap. 6 §, tillsammans med bestämmelserna om Socialstyrelsens tillsyn.418 
Sedan den 1 januari 2011 är bestämmelserna om tystnadsplikt för respektive 

415 Om personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal, se avsnitt 2.3.2 ovan. 
416 Om det omvända skaderekvisit, se avsnitt 4.5.1 nedan. 
417 Dessa likheter och skillnader, som i princip är desamma i dagens regelverk, diskuteras 
närmare i avsnitt 4.3–4.5 nedan. 
418 Som tidigare nämnts framstår det som ologiskt att placera en tystnadspliktsbestämmelse 
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personalgrupp däremot samlade i ett och samma kapitel i PSL: hälso- och 
sjukvårdspersonalens tystnadsplikt regleras i 6 kap. 12 § första stycket PSL 
och övrig personals tystnadsplikt regleras i 6 kap. 16 § samma lag.419 

Beträffande den offentliga hälso- och sjukvården upphörde sekretesslagen 
att gälla den 30 juni 2009 då den ersattes av OSL.420 Bestämmelsen om 
hälso- och sjukvårdssekretess finns numera i 25 kap. 1 § OSL och motsvarar 
den bestämmelse som fanns i 7 kap. 1 § sekretesslagen fram till den 1 oktober 
2006 och därefter i 7 kap. 1 c § samma lag. 

Numera regleras således sekretess för offentliga vårdgivare och dess perso-
nal av bestämmelserna i OSL, medan tystnadsplikt för personal hos privata 
vårdgivare regleras av bestämmelserna i PSL. 

4.3  I vilken verksamhet gäller sekretess och 
tystnadsplikt? 

4.3.1 Hälso- och sjukvård 
Som nämnts är sekretessbestämmelserna i OSL uppbyggda med hjälp av tre 
huvudsakliga rekvisit. Ett av dessa rekvisit anger sekretessens räckvidd.421 
Sekretessens räckvidd begränsas genom att det i OSL anges i vilken verksam-
het som sekretess gäller. Sekretess i offentlig hälso- och sjukvård gäller enligt 
25 kap. 1 § OSL inom hälso- och sjukvård och i annan medicinsk verksam-
het. Tystnadsplikt i privat hälso- och sjukvård gäller enligt 6 kap. 12 § första 

för personal i privat hälso- och sjukvård i samma kapitel som bestämmelser om en statlig 
myndighets tillsyn. 
419 Syftet med PSL är att främja en hög patientsäkerhet bl.a. inom hälso- och sjukvården, 
se 1 kap. 1 §. Samtidigt uttalas i förarbetena till PSL att ett åsidosättande av tystnadsplikten 
vanligtvis inte kan sägas äventyra patientsäkerheten, se prop. 2009/10:210 s. 218.
420 OSL är resultatet av Offentlighets- och sekretesskommitténs arbete med att ta fram för-
slag till en ny sekretesslag. Kommittén överlämnade fyra delbetänkanden: SOU 2001:3, 
SOU 2002:97, SOU 2003:99 och SOU 2004:75. För en diskussion om kommitténs olika 
betänkanden, se Ekroth, Några reflektioner angående förslaget till ny sekretesslag, FT 2005 
s. 401 ff. I förarbetena till OSL uppges att den föreslagna lagen, dvs. OSL, utgör en redak-
tionell omarbetning av den tidigare sekretesslagen samt att omarbetningen inte avser att för-
anleda någon ändring i sak. Det framhålls att syftet med omarbetningen är att göra sekre-
tessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig, se prop. 2008/09:150 s. 290 f., s. 359 
och s. 372 ff. För en redogörelse av lagstiftningsärendet avseende sekretesslagen samt Högsta 
förvaltningsdomstolens tillämpning av den, se Eliason, Trettio år med sekretesslagen, i: Lun-
din (red.), Regeringsrätten 100 år s. 107 ff. 
421 Ett annat är det rekvisit som anger sekretessens föremål, se avsnitt 4.4 nedan. Ytterligare 
ett är det som rör sekretessens styrka, se avsnitt 4.5 nedan. 
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stycket och 16 § PSL däremot endast inom verksamhet som utgör hälso- och 
sjukvård. 

Gemensamt för patientens integritetsskydd enligt OSL och PSL är såle-
des att det gäller inom verksamhet som är att betrakta som hälso- och sjuk-
vård. Som nyss nämnts är tystnadspliktsbestämmelserna i PSL emellertid inte 
konstruerade så att de även gäller i verksamhet som är att anse som annan 
medicinsk verksamhet, vilket utgör en skillnad mellan offentlig och privat 
hälso- och sjukvård.422 

I OSL finns ingen definition av begreppet ”hälso- och sjukvård”. Någon 
legaldefinition av begreppet har inte heller ansetts nödvändig av skälet att 

”[…] i allmänhet [torde det] inte behöva råda någon tvekan om vad som skall 
förstås med hälso- och sjukvård.”423 

Lagstiftarens avsikt synes dock vara att det närmare innehållet i OSL:s hälso- 
och sjukvårdsbegrepp ska hämtas från hur det definieras i en annan lag, näm-
ligen HSL.424 

I PSL finns däremot en legaldefinition av begreppet hälso- och sjukvård. 
Med hälso- och sjukvård avses enligt 1 kap. 2 § PSL bl.a. verksamhet som 
omfattas av HSL.425 

Sammantaget framstår det som att gemensamt för sekretess och tystnads-
plikt är att de ska tillämpas inom verksamhet som omfattas av HSL. Begrep-
pet hälso- och sjukvård definieras i 1 § första stycket HSL enligt följande. 

422 Denna skillnad diskuteras i avsnitt 4.3.2 nedan. 
423 Prop. 1979/80:2 s. 165.
424 Se prop. 1979/80:2 s. 165 f. och särskilt den hänvisning som görs till sjukvårdslagen 
(1962:242), som den 1 januari 1983 ersattes av HSL. 
425 Enligt 1 kap. 2 § PSL avses med hälso- och sjukvård även sådan verksamhet som omfattas 
av tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet 
inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. PSL:s 
definition av begreppet hälso- och sjukvård omfattar således fler verksamheter än vad som 
får anses inrymmas i motsvarande begrepp enligt OSL. Det kan knappast anses vara annat 
än mindre lyckat att ett centralt begrepp har olika betydelse i de två regelverk som anger 
integritetsskyddets räckvidd. Dessutom; i PDL finns ytterligare en definition av begreppet 
hälso- och sjukvård. Enligt 1 kap. 3 § PDL innefattar begreppet hälso- och sjukvård verksam-
het som avses i HSL, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1944:133) om kastrering, lagen 
(1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall samt lagen (2006:351) om genetisk 
integritet m.m. Således omfattar även PDL:s definition av begreppet hälso- och sjukvård fler 
verksamheter än vad som får anses inrymmas i motsvarande begrepp enligt såväl OSL som 
PSL. Om begreppet hälso- och sjukvård enligt 1 kap. 3 § PDL, se avsnitt 3.3.2 ovan. 
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Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt före-
bygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården 
hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.

Patientens integritetsskydd inom såväl offentlig som privat hälso- och sjuk-
vård får således anses gälla i sådan verksamhet som, enligt 1 § HSL, inbegri-
per åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 
och skador samt vid sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. Med 
medicinskt förebyggande åtgärder avses, enligt förarbetena till HSL, allmänna 
och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt mödra- och 
barnhälsovård. Att utreda och behandla sjukdomar och skador uppges omfat-
ta öppen och sluten vård för sjukdom, skada, kroppsfel och barnsbörd samt 
abort och sterilisering. Även företagshälsovård, skolhälsovård och studerande-
hälsovård anses utgöra hälso- och sjukvård.426 

I olika sammanhang har det diskuterats om olika verksamheter är att anse 
som hälso- och sjukvård enligt 1 § HSL. Sådana diskussioner har bl.a. förts 
i samband med att lagstiftaren haft att ta ställning till om en viss verksamhet 
utgör hälso- och sjukvård, och därmed omfattas av sekretess och tystnadsplikt. 
Som ett exempel kan nämnas att i förarbetena till lagen (2006:496) om blod-
säkerhet uppges att verksamhet som avser insamling, kontroll, framställning, 
förvaring och distribution av blod och blodkomponenter avsedda att använ-
das vid transfusion inbegriper åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda 
och behandla sjukdomar och skador. Vidare uppges att sådan verksamhet 
därmed utgör hälso- och sjukvård i den mening som avses 1 § HSL. Därefter 
konstateras att det innebär att hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 7 kap. 
1 c § sekretesslagen, numera 25 kap. 1 OSL, är tillämplig i sådan verksamhet 
som bedrivs av offentliga vårdgivare. Vidare konstateras att även bestämmel-
sen om tystnadsplikt i 2 kap. 8 § första stycket lagen om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område, numera 6 kap. 12 § första  stycket PSL, är 
tillämplig när privata vårdgivare bedriver verksamhet som avser insamling, 
kontroll, framställning, förvaring och distribution av blod och blodkompo-
nenter avsedda att användas vid transfusion.427 Ett liknande resonemang förs 
i förarbetena till lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid han-
tering av mänskliga vävnader och celler. I dessa uppges att verksamhet som 
avser donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring 

426 Se prop. 1981/82:97 s. 40 ff. och s. 110 ff. För en diskussion om begreppet hälso- och 
sjukvård, se även Axelsson, Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård 
s. 27 ff. samt Johnsson & Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen s. 31 ff. 
427 Se prop. 2005/06:141 s. 63 f. 
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och distribution av mänskliga vävnader och celler avsedda för användning 
på människor inbegriper åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 
behandla sjukdomar och skador. Vidare konstateras att sådan verksamhet 
därför är att betrakta som hälso- och sjukvård i den mening som avses i 1 § 
HSL samt att bestämmelsen i 7 kap. 1 c § sekretesslagen, numera 25 kap. 
1 § OSL, därmed är tillämplig i offentligt bedriven verksamhet som avser 
donation m.m. av mänskliga vävnader och celler avsedda för användning på 
människor. Slutligen konstateras att bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 
lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, numera 6 kap. 
12 § första stycket PSL, är tillämplig i sådan verksamhet som bedrivs av pri-
vata vårdgivare.428

I olika lagstiftningsärenden har det även konstaterats att en viss åtgärd eller 
verksamhet inte kan anses utgöra hälso- och sjukvård. I förarbetena till lagen 
(1995:831) om transplantation m.m., transplantationslagen, uppges att ett 
ingrepp i donationssyfte inte kan anses som hälso- och sjukvård i ”gängse 
mening”. Det framhålls att ingreppet på den person som donerar organ där-
emot bör betraktas som en sådan annan medicinsk verksamhet, och därmed 
omfattas organdonatorn av sekretess.429 Som ett annat exempel kan nämnas 
den diskussion som förs i förarbetena till lagen om blodsäkerhet. I dessa för-
arbeten uppges att insamling och kontroll av blod och blodkomponenter som 
är avsedda att användas vid läkemedelstillverkning är verksamhet som inte 
primärt har vård- eller behandlingssyfte, vilket innebär att sådan verksamhet 
inte kan anses som hälso- och sjukvård. Det understryks att insamlingen och 
kontrollen emellertid utgör ingrepp som måste ske på ett medicinsk riktigt 
sätt, varför sådan verksamhet får anses som annan medicinsk verksamhet.430 

Vidare kan nämnas att när PKU-registret diskuterades i förarbetena till 
biobankslagen (2002:297), uttalades att bestämmelsen om hälso- och sjuk-
vårdssekretess inte var tillämplig när uppgifter samlas i ett register som är 
avsett att användas för screeningar och andra ändamål än vård och behandling 
av det enskilda barnet. Av denna anledning föreslogs att en särskild paragraf 

428 Se prop. 2007/08:96 s. 89 f.
429 Se prop. 1994/95:148 s. 52 f. Johnsson och Sahlin menar att transplantationer bör anses 
inrymmas i begreppet hälso- och sjukvård enligt 1 § HSL. Huruvida de med transplantatio-
ner avser ingrepp såväl på givare som på mottagare framgår dock inte, se Johnsson & Sahlin, 
Hälso- och sjukvårdslagen s. 33. Om begreppet annan medicinsk verksamhet, se avsnitt 4.3.2 
nedan. 
430 Se prop. 2005/06:141 s. 64. Om begreppet annan medicinsk verksamhet, se avsnitt 4.3.2 
nedan. I förarbetena till lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänsk-
liga vävnader och celler förs ett liknande resonemang om begreppet hälso- och sjukvård, se 
prop. 2007/08:96 s. 90. 
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skulle tas in i sekretesslagen, vilken numera finns i 25 kap. 15 § OSL. Denna 
bestämmelse anses innebära att uppgifter som förvaras i verksamhet vid ett 
PKU-laboratorium omfattas av ett sekretesskydd som motsvarar vad som 
enligt 25 kap. 1 § OSL gäller för dessa inom hälso- och sjukvården.431 Bio-
banksutredningen menade dock år 2010 att PKU-laboratoriets verksamhet 
tvärtom inryms i begreppet hälso- och sjukvård och därmed skulle uppgif-
terna i PKU-registret omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL. Enligt 
utredningen innebär detta att bestämmelsen i 25 kap. 15 § OSL om sekretess 
för PKU-registret således inte fyller någon funktion.432 

Sammantaget kan sägas att begreppet hälso- och sjukvård är i ständig för-
ändring. Begreppet ändras dock inte genom att lagstiftaren vidtar ändringar 
i sekretess- och tystnadspliktsregleringen, utan i stället genom att lagstiftaren 
i olika lagstiftningsärenden till andra lagar än OSL och PSL ger uttryck för 
sin uppfattning om vad som inryms i begreppet hälso- och sjukvård. I bör-
jan av 1980-talet var avsikten att begreppet skulle omfatta åtgärder såsom 
hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt vård för sjukdom och 
skada m.m. Numera anses begreppet även inrymma t.ex. verksamhet som 
avser insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av blod 
och blodkomponenter. Organdonation enligt transplantationslagen anses inte 
som hälso- och sjukvård, vilket förefaller egendomligt eftersom donation av 
mänskliga vävnader avsedda för användning på människor enligt lagen om 
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler 
anses som hälso- och sjukvård. 

Att begreppet hälso- och sjukvård ges sitt innehåll genom olika förarbets-
uttalanden kan ur patientens integritetsperspektiv ifråga sättas. Det kan inte 
anses acceptabelt att en patient som vill förvissa sig om hon har ett integritets-
skydd i en viss verksamhet eller inte, ska vara hänvisad till att läsa förarbeten 
till en mängd olika lagar på hälso- och sjukvårdens område. Ett otydligt regel-
verk kan innebära ett oförutsägbart integritetsskydd. 

Ett sätt att förtydliga i vilka verksamheter som patienten inom den offent-
liga hälso- och sjukvården erbjuds ett integritetsskydd skulle kunna vara att 
i OSL ange vilka verksamheter som förstås med hälso- och sjukvård. Så har 
lagstiftaren t.ex. konstruerat sekretessen i socialtjänsten.433 Patientens integri-

431 Se prop. 2001/02:44 s. 59 och s. 87. 
432 Se SOU 2010:81 s. 582 f. Utredningen har i skrivandets stund inte resulterat i någon 
något förslag från regeringen till riksdagen. Om PKU-registret, se t.ex. avsnitt 3.2 ovan. 
433 Se 26 kap. 1 § andra stycket OSL. Bestämmelsen inleds med formuleringen ”Med social-
tjänst förstås enligt denna lag” och därefter anges i punktform vilka verksamheter som omfattas. 
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tetsskydd inom den privata hälso- och sjukvården är avhängigt legaldefinitio-
nen av hälso- och sjukvård enligt 1 kap. 2 § PSL. Att vidta ändringar i den 
bestämmelsen skulle kunna vara ett sätt att tydliggöra i vilka verksamheter 
som patienten har ett integritetsskydd. Problemet är att denna bestämmelse 
inte endast anger i vilken verksamhet som tystnadsplikt gäller, utan den anger 
även i vilka verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal har vissa sär-
skilda skyldigheter och vilka verksamheter som står under Socialstyrelsens 
tillsyn. Ett annat sätt att tydliggöra i vilka verksamheter som patienten har 
ett integritetsskydd är att skapa en särskild lag om tystnadsplikt inom privat 
hälso- och sjukvård. Den lagen skulle kunna konstrueras så att den inleds med 
en bestämmelse om vilka verksamheter som lagen avser att vara tillämplig i. 

4.3.2 Annan medicinsk verksamhet 
Hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL gäller inte endast 
inom sådan verksamhet som utgör hälso- och sjukvård, utan även i annan 
medicinsk verksamhet. Inom privat hälso- och sjukvård gäller, som fram-
gått, PSL:s tystnadspliktsbestämmelser däremot inte i sådan annan medicinsk 
verksamhet.434 

Enligt 25 kap. 1 § OSL avses med begreppet ”annan medicinsk verksam-
het” exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemina-
tion, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, 
sterilisering, kastrering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdo-
mar.435 I äldre förarbeten till OSL förklaras att med begreppet annan medi-
cinsk verksamhet åsyftas verksamhet som inte primärt har ett vård- eller 
behandlingssyfte.436 Det är dock endast exempel på annan medicinsk verk-
samhet som räknas upp i 25 kap. 1 § OSL. 

434 Däremot föreskrivs i speciallagar tystnadsplikt för personal i privat bedriven ”annan 
medicinsk verksamhet”, t.ex. 7 § lagen om fastställande av könstillhörighet, 22 § lagen om 
blodsäkerhet samt 27 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga 
vävnader. 
435 Enligt 1 kap. 3 § PDL innefattar begreppet hälso- och sjukvård verksamhet som avses 
i HSL, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen, 
lagen om kastrering, lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall samt lagen om gene-
tisk integritet m.m. Det kan konstateras att i princip samtliga verksamheter som enligt PDL 
utgör hälso- och sjukvård, utgör enligt OSL annan medicinsk verksamhet. Rättsmedicinsk 
undersökning, som regleras i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott, är den 
enda verksamheten som varken enligt OSL eller enligt PDL utgör hälso- och sjukvård. Om 
begreppet hälso- och sjukvård enligt PDL, se avsnitt 3.3.2 ovan. 
436 Se prop. 1979/80:2 s. 167.
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”Att lämna en uttömmande uppräkning av alla de verksamheter som bestäm-
melsen bör omfatta är inte möjligt. För att så långt som möjligt undanröja 
tvekan om sekretessens omfattning i vissa speciella fall har emellertid i lagtex-
ten angetts några verksamheter av särskild betydelse.”437 

Angående åtgärderna insemination och befruktning utanför kroppen kan 
följande nämnas. Insemination regleras i 6 kap. lagen (2006:351) om genetisk 
integritet, medan bestämmelser om befruktning utanför kroppen finns sam-
lade i 7 kap. samma lag. Fram till den 1 juli 2006 reglerades insemination i 
inseminationslagen (1984:1140) och befruktning utanför kroppen reglerades 
i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg 
från människa. I samband med ikraftträdandet av inseminationslagen den 
1 mars 1985 vidtog lagstiftaren en ändring i sekretesslagen. Syftet med denna 
lagändring uppgavs vara att förtydliga att verksamhet som avser insemina-
tion omfattas av sekretess och därför infördes åtgärden ”insemination” som 
ytterligare ett exempel på annan medicinsk verksamhet.438 Efter det att lagen 
om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med ägg från människa varit 
i kraft i drygt tio år, infördes den 1 januari 2003 åtgärden ”befruktning utan-
för kroppen” i sekretesslagens uppräkning av verksamheter som utgör annan 
medicinsk verksamhet. Syftet med denna ändring uppgavs vara att förtydliga 
att befruktning utanför kroppen utgör exempel på en åtgärd som vidtas i 
annan medicinsk verksamhet i vilken sekretess gäller.439 

Åtgärden ”omskärelse” infördes i lagtexten den 1 oktober 2001. Bakgrun-
den till ändringen var att Lagrådet, under arbetat med att ta fram förslag till 
lag om omskärelse av pojkar, hade framfört att det kunde anses tvivelaktigt om 
omskärelse av religiösa eller kulturella skäl kunde betecknas som medicinsk 
verksamhet.440 Med anledning av Lagsrådets synpunkt uttalades följande. 

”I och med att den omskärelse som avses i lagen utgör ett kirurgiskt ingrepp 
som måste ske på ett medicinskt riktigt sätt, måste omskärelsen anses utgöra 
medicinsk verksamhet. Att den sker av kulturella och religiösa skäl innebär 
ju endast att verksamheten inte primärt har vård- eller behandlingssyfte. […] 
Även om regeringen anser att den befintliga lagstiftningen är tillräcklig kan 
det med hänsyn till att Lagrådet funnit tveksamheter föreligga finnas skäl 
att ytterligare förtydliga lagstiftningen. Regeringen har därför valt att föra in 

437 Prop. 1979/80:2 s. 167. 
438 Se prop. 1984/85:2 s. 17 och s. 31 ff.
439 Se prop. 2001/02:89 s. 48 f. och s. 66.
440 Se prop. 2000/01:81 s. 33 och s. 48. 
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ordet omskärelse i den exemplifiering av annan medicinsk verksamhet som 
finns i paragrafen.”441 

Förutom de exempel på annan medicinsk verksamhet som anges direkt i 
25 kap. 1 § OSL, nämns i äldre förarbeten till OSL ytterligare exempel på 
sådan verksamhet. Läkarundersökning som inte primärt har ett vård- eller 
behandlingssyfte, utan syftar till att fastställa en persons lämplighet för viss 
befattning, exempelvis inom försvaret, anses utgöra annan medicinsk verk-
samhet. Även rättskemisk verksamhet som då bedrevs vid Statens rättskemiska 
laboratorium nämns som exempel på vad som anses utgöra annan medi-
cinsk verksamhet.442 Numera är det Rättsmedicinalverket som ansvarar för 
den rättskemiska verksamheten. Vid Rättsmedicinalverket utförs, förutom 
rättskemiska analyser, även analyser och bedömningar inom rättsmedicin, 
rättspsykiatri och rättsgenetik.443 Att patientuppgifter inom rättsmedicin och 
rättspsykiatri omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL framgår direkt 
av lagen. I äldre förarbeten till OSL uppges, som nyss nämnts, att även den 
rättskemiska verksamheten omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Det 
förefaller dock som osäkert om även den rättsgenetiska verksamheten inom 
Rättsmedicinalverkets omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL. Inom den 
rättsgenetiska verksamheten utförs bl.a. faderskaps- och släktutredningar.444 
Det framstår som högst tveksamt om en undersökning av ett blodprov i syfte 
att fastställa ett faderskap eller släktskap kan anses utgöra annan medicinsk 
verksamhet. Om den rättsgenetiska verksamheten vare sig kan anses som 
hälso- och sjukvård eller som annan medicinsk verksamhet så innebär det 
att uppgifter om enskilda personer inte skyddas av sekretess enligt 25 kap. 
1 § OSL när Rättsmedicinalverket utför faderskaps- och släktutredningar.445 

Det är inte endast i förarbetena till OSL som lagstiftaren ger uttryck för 
sin uppfattning om vad som kan anses ingå i begreppet annan medicinsk 

441 Prop. 2000/01:81 s. 33. Formuleringen att åtgärden ”måste ske på ett medicinskt riktigt 
sätt” och därmed anses utgöra medicinsk verksamhet upprepas i senare lagstiftningsärende, 
t.ex. i förarbetena till lagen om blodsäkerhet, se prop. 2005/06:141 s. 64. 
442 Se prop. 1979/80:2 s. 167. 
443 Se 1 § förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket. 
444 Enligt Biobanksutredningen består den rättsgenetiska verksamheten till övervägande del 
av faderskapsutredningar som Rättsmedicinalverket genomför på uppdrag främst av sociala 
myndigheter och allmänna domstolar. Släktutredningar genomförs bl.a. i migrationsärenden 
på uppdrag av Migrationsverket, se SOU 2010:81 s. 153. 
445 Det kan noteras att Rättsmedicinalverket uppger att den rättsgenetiska verksamheten 
inom myndigheten tillämpar huvudsakligen 7 kap. 1 c § sekretesslagen, se http://www.rmv.
se/index.php?id=59 (besökt 2012-04-02). Bestämmelsen i 7 kap. 1 c § sekretesslagen är sedan 
den 30 juni 2009 upphävd och motsvaras numera av 25 kap. 1 § OSL. 
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verksamhet, exempelvis diskuteras i förarbetena till transplantationslagen vad 
som kan anses utgöra annan medicinsk verksamhet. I dessa förarbeten fram-
hålls, som nämnts, att ett ingrepp i donationssyfte inte är att betrakta som 
hälso- och sjukvård, utan att ingreppet på organdonatorn bör betraktas som 
en sådan annan medicinsk verksamhet. Vidare konstateras att behovet av 
sekretess för donatorns personliga förhållanden därmed är tillgodosett genom 
7 kap. 1 § sekretesslagen, numera 25 kap. 1 § OSL.446 Även i förarbetena till 
lagen om blodsäkerhet förs en diskussion om vad som kan anses utgöra annan 
medicinsk verksamhet. Det uppges att insamling och kontroll av blod och 
blodkomponenter som är avsedda att användas vid läkemedelstillverkning 
inte är att anse som hälso- och sjukvård, men att insamlingen och kontrollen 
utgör ingrepp som måste ske på ett medicinskt riktigt sätt. Därefter upp-
ges att sådan verksamhet därför får anses som annan medicinsk verksamhet. 
Vidare konstateras att i offentligt bedriven verksamhet som innebär insam-
ling och kontroll av blod och blodkomponenter avsedda att användas vid 
läkemedelstillverkning gäller bestämmelsen om hälso- och sjukvårdsekretess 
i 7 kap. 1 § sekretesslagen, numera 25 kap. 1 § OSL. I förarbetena påpekas 
att i privat bedriven verksamhet som innebär insamling och kontroll av blod 
och blodkomponenter avsedda att användas vid läkemedelstillverkning saknas 
emellertid bestämmelser om tystnadsplikt. Det understryks att det av denna 
anledning är nödvändigt att införa en tystnadspliktsbestämmelse som ska 
gälla i sådan verksamhet som bedrivs i privat regi.447 Den föreslagna tystnads-
pliktsbestämmelsen finns numera i 22 § lagen om blodsäkerhet och utgör 
således ett integritetsskydd för patienten i privat bedriven verksamhet som 
tar sikte på insamling och kontroll av blod och blodkomponenter avsedda att 
användas vid läkemedelstillverkning. 

Som nämnts är tystnadspliktsbestämmelserna i PSL inte konstruerade så att 
de även gäller i sådan verksamhet som enligt OSL utgör annan medicinsk verk-
samhet. I det följande undersöks några av de verksamheter som enligt 25 kap. 
1 § OSL anses som annan medicinsk verksamhet och som även förekommer i 
privat hälso- och sjukvård. Dessa verksamheter är: insemination, befruktning 
utanför kroppen, abort, sterilisering och omskärelse. Erbjuder då regelverket 
ett integritetsskydd för en patient som hos en privat vårdgivare genomgår inse-
mination, befruktning utanför kroppen, abort, sterilisering eller omskärelse? 

446 Se prop. 1994/95:148 s. 52 f. 
447 Se prop. 2005/06:141 s. 64. Vad som kan anses inrymmas i begreppet annan medicinsk 
verksamhet diskuteras även i förarbetena till lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid 
hantering av mänskliga vävnader och celler, se prop. 2007/08:96 s. 90.
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Insemination och befruktning utanför kroppen utgör enligt 25 kap. 1 § 
OSL annan medicinsk verksamhet. Därmed omfattas uppgifter om den per-
son som genomgår åtgärden, barnet som tillkommit genom ägg- eller sper-
madonation samt givaren av ägg eller spermier av sekretess. Verksamhet som 
avser insemination får bedrivas av privata vårdgivare.448 Även verksamhet som 
avser befruktning utanför kroppen får bedrivas av privata vårdgivare.449 En 
förutsättning för att personal i sådan privat verksamhet ska omfattas av tyst-
nadsplikt är antingen att verksamheten kan anses som hälso- och sjukvård 
enligt 1 kap. 2 § PSL eller att det i någon speciallag finns en tystnadsplikts-
bestämmelse som tar sikte på sådan verksamhet.450 Det finns dock inte någon 
sådan särskild bestämmelse som reglerar tystnadsplikt i verksamhet som utgör 
insemination och befruktning utanför kroppen. För att det ska finnas ett 
integritetsskydd för patienten krävs därför att insemination och befruktning 
utanför kroppen anses inrymmas i begreppet hälso- och sjukvård enligt 1 kap. 
2 § PSL, som hänvisar till 1 § HSL. I förarbetena till 1 § HSL diskuteras 
vare sig huruvida insemination eller befruktning utanför kroppen kan anses 
utgöra hälso- och sjukvård.451 Denna fråga uppmärksammades inte heller i de 
lagstiftningsärenden som resulterade i att det i sekretesslagen, numera OSL, 

448 Insemination med spermier som från en man som kvinnan är gift eller sambo med får 
utföras av såväl offentliga som privata vårdgivare. Av 6 kap. 2 § lagen om genetisk integritet 
följer dock att givarinsemination, dvs. insemination med spermier från en man som kvinnan 
inte är gift eller sambo, inte utan Socialstyrelsens tillstånd får utföras annat än vid offentligt 
finansierade sjukhus. Det finns således inget hinder för privata vårdgivare att utföra givarin-
semination vid offentligt finansierade sjukhus. Det finns inte heller något hinder för privata 
vårdgivare att utföra givarinsemination vid en annan vårdinrättning än ett offentligt finan-
sierade sjukhus, under förutsättning att Socialstyrelsen meddelat tillstånd till verksamheten.
449 Var befruktning utanför kroppen får utföras regleras i 7 kap. 4 § lagen om genetisk inte-
gritet. Av denna bestämmelse följer att befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget 
ska införas, med spermier från kvinnans make eller sambo, inte utan Socialstyrelsens tillstånd 
får utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus. Det finns således inte något hinder 
för privata vårdgivare att utföra behandling som innebär befruktning utanför kroppen med 
spermier från kvinnans make eller sambo, under förutsättning att Social styrelsen meddelat 
tillstånd till verksamheten. Vidare följer av 7 kap. 4 § andra stycket att om ägget inte kommer 
från kvinnan eller spermien inte kommer från kvinnans make eller sambo får befruktning 
och införande av ägg inte ske annat än vid de sjukhus som upplåtit enhet för utbildning av 
läkare enligt avtal mellan de universitet som bedriver läkarutbildning och berörda landsting. 
Bestämmelsen synes innebära att privata vårdgivare inte får utföra behandling som innebär 
befruktning utanför kroppen med donerade ägg eller spermier.
450 Som framgått ovan har lagstiftaren i vissa fall skapat specialreglerade tystnadspliktsbe-
stämmelser i syfte att garantera den enskilde ett integritetsskydd när den aktuella verksamhe-
ten bedrivs i privat regi. 
451 Johnsson och Sahlin synes dock anse att befruktning utanför kroppen utgör hälso- och 
sjukvård enligt 1 § HSL, se Johnsson & Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen s. 34. 
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tydliggjordes att insemination och befruktning utanför kroppen är att anse 
som annan medicinsk verksamhet som därmed omfattas av sekretess.452 Om 
lagstiftaren anser att patienten även i privat hälso- och sjukvård ska garanteras 
ett integritetsskydd vid insemination och befruktning utanför kroppen så 
framstår det som angeläget att vidta nödvändiga ändringar i regelverket. Ett 
sätt att konstruera ett sådant integritetsskydd är att det i lagen om genetisk 
integritet införs en tystnadspliktsbestämmelse som omfattar verksamhet som 
utgörs av insemination och befruktning utanför kroppen. Ett integritetsskydd 
kan också konstrueras genom att det i 1 kap. 2 § PSL anges att även sådan 
verksamhet som omfattas av lagen om genetisk integritet utgör hälso- och 
sjukvård. Ytterligare ett sätt att konstruera ett integritetsskydd är, som fram-
gått, att skapa en särskild lag om tystnadsplikt i privat hälso- och sjukvård 
i vilken det anges vad som avses med hälso- och sjukvård och där skulle 
verksamhet som utgörs av insemination och befruktning kunna räknas upp. 

Abort och sterilisering utgör ett annat exempel på åtgärder som enligt 
25 kap. 1 § OSL inte utgör hälso- och sjukvård, utan annan medicinsk verk-
samhet. Den patient som hos en offentlig vårdgivare genomgår abort eller 
sterilisering garanteras således ett skydd för den personliga integriteten genom 
hälso- och sjukvårdssekretessen i OSL. Abort- och steriliseringsverksamhet 
bedrivs även av privata vårdgivare. För att en patient ska ha ett integritets-
skydd vid abort eller sterilisering som utförs inom privat hälso- och sjuk-
vård krävs antingen att åtgärden enligt 1 kap. 2 § PSL anses som hälso- och 
sjukvård eller att det i någon annan lag finns en särskild tystnadspliktsbe-
stämmelse som tar sikte på sådan verksamhet. Enligt PSL:s legaldefinition av 
begreppet hälso- och sjukvård utgörs, som nyss nämnts, hälso- och sjukvård 
bl.a. av sådan verksamhet som omfattas av 1 § HSL. I förarbetena till HSL 
framhåller lagstiftaren att åtgärder i samband med abort och sterilisering anses 
utgöra hälso- och sjukvård.453 Abort och sterilisering får således anses som 
hälso- och sjukvård även enligt PSL. Därmed skulle personalen hos en privat 
vårdgivare ha att iaktta tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § första stycket och 16 § 
PSL i samband med abort- och steriliseringsåtgärder. Det kan noteras att 
konstruktionen av regelverket medför att inom offentlig hälso- och sjukvård 
anses abort och sterilisering inte utgöra hälso- och sjukvård i den mening som 
avses i 25 kap. 1 § OSL, medan det av 1 kap. 2 § PSL följer att abort och 

452 Se prop. 1984/85:2 respektive prop. 2001/02:89. 
453 Se prop. 1981/82:97 s. 111. 
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sterilisering anses utgöra hälso- och sjukvård inom privat bedriven hälso- och 
sjukvård.454 

Omskärelse är ännu ett exempel på en åtgärd som enligt 25 kap. 1 § OSL 
utgör annan medicinsk verksamhet, vilket innebär att sekretess gäller för 
uppgifter om den patient som genomgår omskärelse. Verksamhet som avser 
omskärelse av pojkar enligt lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar bedrivs 
även av privata vårdgivare. Inom privat hälso- och sjukvård, utgör däremot 
omskärelse av pojkar hälso- och sjukvård. Det följer av att enligt 1 kap. 
2 § PSL avses med hälso- och sjukvård verksamhet som omfattas av lagen 
om omskärelse av pojkar, vilket innebär att uppgifter om den unge pojken 
som inom den privata hälso- och sjukvården genomgår omskärelse garanteras 
ett integritetsskydd genom tystnadspliktsbestämmelserna i PSL. För patien-
tens integritetsskydd saknar det således betydelse om omskärelse sker inom 
den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården. Det kan noteras att i 
lagen om omskärelse av pojkar anges att omskärelse som inte är medicinskt 
betingad inte utgör hälso- och sjukvård enligt den definition som avses i 1 § 
HSL.455 Här förtydligas således i speciallag att en viss åtgärd inte är att anse 
som hälso- och sjukvård, såsom begreppet definieras i HSL. I förarbetena till 
lagen om omskärelse av pojkar betonas att omskärelser anses som medicinskt 
betingade – och utgör därmed hälso- och sjukvård – endast i sådana fall då de 
utförs vid exempelvis förhudsförträngning samt vid vissa infektioner och ska-
dor.456 Konstruktionen av PSL medför emellertid att omskärelse som inte är 
medicinskt betingad enligt denna lag utgör hälso- och sjukvård. Det framstår 
som uppenbart att lagstiftaren här inte har bekymrat sig över att det i en lag, 
lagen om omskärelse av pojkar, understryks att omskärelse inte är hälso- och 
sjukvård medan i en annan lag, PSL, definieras sådan verksamhet som hälso- 
och sjukvård och i ytterligare en annan lag – OSL – anges att omskärelse utgör 
annan medicinsk verksamhet. 

454 Oavsett om abort och sterilisering enligt 25 kap. 1 § OSL utgör hälso- och sjukvård eller 
annan medicinsk verksamhet omfattas sådana åtgärder av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL, 
vilket ur patientens integritetsperspektiv är det primära. En ändring av ordalydelsen i 25 kap. 
1 § framstår dock som motiverad av det skälet att abort och sterilisering sedan början av 
1980-talet anses utgöra hälso- och sjukvård och därför borde sådan verksamhet i OSL inte 
anges som exempel på annan medicinsk verksamhet. Att abort och sterilisering anses utgöra 
hälso- och sjukvård framhålls, som framgått, i förarbetena till HSL. 
455 Se 1 § lagen om omskärelse av pojkar. 
456 Se prop. 2000/01:81 s. 11. 
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Sammantaget kan konstateras att det synes finnas en strävan efter att 
förtydliga vad som utgör annan medicinsk verksamhet i bestämmelsen om 
hälso- och sjukvårdssekretess. Genom förändringar i sekretessregleringen 
har insemination, befruktning utanför kroppen och omskärelse kommit att 
omfattas av sekretess enligt lag. Syftet med dessa ändringar har varit att skapa 
ett integritetsskydd i dessa verksamheter. Genom uttalanden i lagstiftnings-
ärenden har också t.ex. verksamhet som avser insamling och kontroll av blod 
och blodkomponenter avsedda att användas vid läkemedelstillverkning kom-
mit att omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess. I de fall som lagstiftaren 
har uppmärksammat att annan medicinsk verksamhet även bedrivs i privat 
regi och att tystnadspliktsregleringen inte omfattar sådan verksamhet, har 
det skapats tystnadspliktsbestämmelser i speciallagar. Ett sätt att skapa ett 
mer tydligt och troligen mer förutsägbart integritetsskydd inom privat hälso- 
och sjukvård kan vara att skapa en särskild lag om tystnadsplikt inom privat 
hälso- och sjukvård. Den lagen skulle, som framgått, kunna konstrueras så 
att den inleds med en bestämmelse om vilka verksamheter som lagen avser 
att omfatta. Därmed skulle det sannolikt vara enklare än i dag för patienten 
att kunna förvissa sig om hon har ett integritetsskydd i en viss privat bedriven 
verkamhet eller inte.

4.3.3  Verksamhet som numera varken utgör hälso- och sjukvård eller 
medicinsk verksamhet 

Verksamhet som inte vare sig utgör hälso- och sjukvård eller annan medi-
cinsk verksamhet omfattas inte av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL och inte 
heller av tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § första stycket och 16 § PSL. Den 
verksamhet som bedrivs av patientnämnder är ett exempel på verksamhet 
som lagstiftaren numera anser inte utgöra vare sig hälso- och sjukvård eller 
annan medicinsk verksamhet. Fram till i slutet av 1990-talet synes dock lag-
stiftarens uppfattning ha varit att patientnämndsverksamhet utgjorde hälso- 
och sjukvård, och därmed att sådan verksamhet omfattades av hälso- och 
sjukvårdssekretessen enligt sekretesslagen.457 Den 1 januari 1999 gjordes ett 
förtydligande i sekretesslagen. Ändringen innebar att patientnämndsverk-
samhet nämndes som exempel på annan medicinsk verksamhet, och därmed 
ansågs det klart framgå att patientnämnderna omfattades av bestämmelsen 
om hälso- och sjukvårdssekretess. Denna ändring får antas vara resultatet av 
Lagrådets uttalande om att det var tveksamt om patientnämndernas verksam-
het kunde hänföras till hälso- och sjukvård och att det därför var önskvärt 

457 Se prop. 1998/99:4 s. 45. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   141 2012-08-01   11.08



142

4 Integritetsskyddets konstruktion

att ett förtydligande gjordes.458 I samband med att OSL trädde ikraft den 
30 juni 2009 placerades sekretessbestämmelsen avseende patientnämndernas 
verksamhet i 25 kap. 4 § OSL.459 Utifrån regelverkets konstruktion utgör 
följaktligen patientnämndsverksamhet numera varken hälso- och sjukvård 
eller annan medicinsk verksamhet. I förarbetena till OSL uttalas att denna 
ändring huvudsakligen var av redaktionell karaktär. Huruvida det är lagstifta-
rens intention att genom lagändringen markera att patientnämndsverksamhet 
varken kan anses utgöra hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksam-
het får därför anses som oklar.460 

För att enskilda personer ska kunna ge till känna sin inställning till dona-
tion av organ och vävnader har det inrättats ett donationsregister som Social-
styrelsen ansvarar för. Till detta register kan en enskild person anmäla sin 
inställning till att efter döden bli donator av biologiskt material.461 Förande 
av eller uttag ur Socialstyrelsens donationsregister är ett annat exempel på 
verksamhet som lagstiftaren numera anser utgöra vare sig hälso- och sjukvård 
eller annan medicinsk verksamhet. År 1995 uppgavs att ett ingrepp i dona-
tionssyfte inte är att anse som hälso- och sjukvård. Däremot framhölls att 
ett sådant ingrepp bör betraktas som en sådan annan medicinsk verksamhet 
som avses i 7 kap. 1 § sekretesslagen, numera 25 kap. 1 § OSL, och därmed 
ansågs behovet av sekretess för donatorns personliga förhållanden vara till-
godosett.462 Drygt tio år senare, år 2006, uttalades att 

”[d]et har dock satts ifråga om en enskild persons viljeyttring, manifesterad 
genom en registrering, utgör en sådan annan medicinsk verksamhet som avses 
i 7 kap. 1 § sekretesslagen. Uppgifterna i Donationsregistret skulle i så fall 
inte omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Mot detta kan dock anföras 
att det inte är orimligt att se registreringen i Donationsregistret som en inte-

458 Se prop. 1998/99:4 s. 45 och s. 94 f. I 2 § lagen (1998:1656) om patientnämndsverk-
samhet m.m. görs en uppräkning av nämndernas huvudsakliga uppgifter. Vissa uppgifter är 
direkt kopplade till patienterna i den aktuella vårdsituationen medan andra uppgifter berör 
patienterna indirekt genom att återföringen av erfarenheter anses kunna komma att påverka 
den framtida vården.
459 Enligt denna bestämmelse gäller presumtion för sekretess i ärenden hos en patientnämnd. 
Sekretessen omfattar uppgift om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden.
460 Se prop. 2008/09:150 s. 373. 
461 Se prop. 2005/06:156 s. 9 f. De rättsliga förutsättningarna för ingrepp i syfte att ta tillvara 
organ och annat biologiskt material från avlidna för behandling av sjukdom eller kropps-
skada hos en annan människa, transplantation, eller för annat medicinskt ändamål anges i 
transplantationslagen.
462 Se prop. 1994/95:148 s. 52 f.
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grerad del av donationsförfarandet och att även registreringen därför faller in 
under begreppet annan medicinsk verksamhet och därmed att uppgifterna i 
Donationsregistret skall omfattas av sekretessen i 7 kap. 1 § sekretesslagen. 

Eftersom offentlighet är huvudregel inom det allmännas verksamhet, 
har det ansetts som en viktig princip att sekretesslagen inte tolkas extensivt. 
Bestämmelserna om hälso- och sjukvårdssekretess riskerar därför att inte ge 
ett fullgott sekretesskydd för innehållet i Donationsregistret. Således behövs 
ett förtydligande.”463

Den 1 juli 2006 gjordes ett förtydligande i OSL, vilket innebar att upp-
gifterna i Socialstyrelsens donationsregister kom att omfattas av en särskild 
sekretessbestämmelse som numera finns i 25 kap. 16 § OSL.464 

4.4  Vilka slags uppgifter omfattas av sekretess och 
tystnadsplikt?

4.4.1 Uppgift om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden 
Det andra av de tre huvudsakliga rekvisit som en sekretessbestämmelse är 
uppbyggd med hjälp av är det som anger sekretessens föremål.465 Föremålet för 
hälso- och sjukvårdssekretessen är enligt 25 kap. 1 § OSL uppgift om patien-
tens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.466 Även föremålet för 
tystnadsplikten enligt 6 kap. 12 § första stycket och 16 § PSL är uppgift om 
patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, vilket innebär att 
det inte råder någon skillnad mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård i 
fråga om vilka slags uppgifter om en patient som inte får röjas för utomstående. 

463 Prop. 2005/06:156 s. 12.
464 Enligt denna bestämmelse gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur 
donationsregister som förs av Socialstyrelsen för uppgift om en enskilds personliga förhållan-
den, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men.
465 Det rekvisit som anger sekretessens räckvidd diskuteras ovan i avsnitt 4.3, medan det som 
anger sekretessens styrka diskuteras nedan i avsnitt 4.5. 
466 Begreppet personliga förhållanden är hämtat från tryckfrihetsförordningen, se prop. 
1979/80:2 s. 84. I 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen anges under vilka förutsättningar som 
vars och ens rätt att ta del av allmänna handlingar får begränsas. Enligt denna bestämmelses 
första stycke sjätte punkt får handlingsoffentligheten begränsas endast om det är påkallat med 
hänsyn till skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållande. Här kan nämnas att 
begreppet hälsotillstånd är av central betydelse även i ett annat sammanhang. Det är nämligen 
uppgift om patientens hälsotillstånd som i vissa särskilda undantagsfall ska hemlighållas även 
för patienten själv, se avsnitt 5.3.1 nedan. 
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I äldre förarbeten till OSL uppges att i begreppet ”hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden” inryms alla uppgifter som går att härleda till en iden-
tifierbar person. Vidare uppges att allt från uppgift om patientens fysiska och 
psykiska hälsotillstånd, till uppgift om hennes adress anses ingå i begreppet. 
Även uppgift om patientens ekonomi anses höra till begreppet personliga 
förhållanden.467 I praxis har det bedömts att uppgift om patientens namn 
och hemtelefonnummer anses ingå i begreppet personliga förhållanden.468 I 
följande kammarrättsavgörande tolkades begreppet hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden. 

I Kammarrättens i Stockholm mål nr 1289-05 var bakgrunden följande. En 
man hade vid två tillfällen ringt till mödra- och barnavården angående en 
kvinna som var hans före detta sambo. Mannen begärde senare att få ut upp-
gift om vilka datum han själv hade kontaktat mödra- och barnavården. Den 
offentliga vårdgivaren avslog mannens begäran med stöd av 7 kap. 1 § sekre-
tesslagen, numera 25 kap. 1 § OSL. Mannen överklagade vårdgivarens beslut 
till kammarrätten och anförde bl.a. att bestämmelserna i sekretesslagen inte 
var tillämpliga på de aktuella uppgifterna då de inte avsåg kvinnans hälsotill-
stånd. Kammarrätten ansåg att de aktuella uppgifterna hänförde sig till kvin-
nans personliga förhållanden och uppgifterna fick därmed lämnas ut endast 
om det stod klart att det kunde ske utan att varken kvinnan eller någon när-
stående till henne skulle lida men. Eftersom mannen hade angett ungefärliga 
tidpunkter för när telefonsamtalen skulle ha ägt rum fann domstolen att det 

467 Se prop. 1979/80:2 s. 84.
468 Angående uppgift bl.a. om namn på en patient, se RÅ 1985 Ab 1. I detta rättsfall hade en 
lokalförening inom Riksförbundet för social och mental hälsa begärt att få ut uppgifter om 
namn och adress på de personer som under år 1983 och år 1984 varit intagna för psykiatrisk 
vård. Föreningen framhöll bl.a. att den behövde uppgifterna för att om möjligt kunna bistå 
dem som uppgifterna avsåg och att uppgifterna därför kunde röjas utan men för den enskilde 
eller någon honom närstående. Kammarrätten fann att de uppgifter som föreningen hade 
begärt ut var av det slag som avsågs i 7 kap. 1 § sekretesslagen, numera 25 kap. 1 § OSL. 
Eftersom det inte stod klart att uppgifterna kunde lämnas ut till föreningen utan att den 
enskilde eller någon honom närstående skulle lida men, ansåg kammarrätten att sekretess 
gällde för uppgifterna. Kammarrättens beslut att avslå föreningens överklagande fastställdes 
av Högsta förvaltningsdomstolen. Beträffande uppgift om patientens hemtelefonnummer, se 
JO 1986/87 s. 201 som gällde en skötare som vid två tillfällen hade lämnat ut en patients tele-
fonnummer till andra patienter. Enligt JO får uppgift om telefonnummer anses ingå i begrep-
pet personliga förhållanden. Vad gäller en lista över inkommande samtal, se Kammarrättens i 
Jönköping mål nr 1804-11. I detta avgörande ansåg domstolen att en lista över inkommande 
samtal till folktandvården den 12 och 13 april 2011 omfattades av sekretess. Den information 
som kunde utläsas av listan var vid vilken tidpunkt samtalen inkommit, hur länge samtalen 
pågått samt från vilka telefonnummer samtalen ringts. 
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stod klart att varken kvinnan eller någon närstående till henne skulle lida 
men av att mannen fick kännedom om exakt vilka datum han hade kontaktat 
mödra- och barnavården. Kammarrätten biföll mannens överklagande och 
beslutade att de begärda uppgifterna skulle lämnas ut till honom. 

En fråga som kammarrättens dom ger upphov till är vilken person som den 
aktuella uppgiften egentligen rör. Det skulle kunna hävdas att uppgiften om 
vilka datum mannen själv hade kontaktat mödra- och barnavården är en upp-
gift som rör honom själv, och inte kvinnan. Därmed skulle sekretessen inte 
utgöra ett hinder mot att lämna ut den den begärda uppgiften till mannen. 
Bedömningen i avgörandet ovan kan jämföras med en annan bedömning i 
ett senare avgörande från samma kammarrätt. 

I Kammarrättens i Stockholm mål nr 5908-06 hade en man begärt att få ut 
en särskild anteckning ur sin vuxna dotters patientjournal förd inom psykia-
trin. Anteckningen innehöll bl.a. uppgifter som rörde honom själv och som 
han själv hade lämnat vid ett telefonsamtal en specifik dag. Kammarrätten 
fann att uppgifterna som hade lämnats av mannen inte omfattades av sekre-
tess i förhållande till honom själv eftersom det var han som hade lämnat dem. 
Kammarrätten beslutade att bifalla mannens överklagande och förklarade att 
han hade rätt att få ut den begärda uppgiften. 

Begreppet hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden har även varit 
föremål för tolkning av HSAN. Följande HSAN-beslut, och efterföljande 
länsrättsbeslut, utgör exempel på en tolkning av begreppet som får anses sakna 
stöd i lagens förarbeten. 

HSAN 1740/04 gällde en kvinna som hade sökt vård på grund av en knuta i 
bröstet och hon väntade på en mammografiundersökning. Kvinnan anmälde 
en undersköterska vid en röntgenavdelning för att ha åsidosatt sekretessen. I 
anmälan uppgav kvinnan bl.a. att undersköterskan hade informerat kvinnans 
granne om att en remiss för mammografi hade inkommit och att en tid hade 
reserverats på röntgenavdelningen för en mammografiundersökning av kvin-
nan. HSAN bedömde att undersköterskan inte röjt någon uppgift om kvin-
nans hälsotillstånd och att hon därmed inte åsidosatt sin tystnadsplikt och 
beslutade att lämna kvinnans anmälan utan åtgärd. Länsrätten, som delade 
HSAN:s bedömning, avslog kvinnans överklagande.469 

Det framstår som att såväl HSAN:s som länsrättens bedömning i avgörandet 
ovan inte överensstämmer med lagstiftarens intention om vad som avses med 

469 Länsrättens i Stockholms län mål nr 16505-04.
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begreppet hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. En uppgift om 
att en patient har remitterats för att genomgå en viss undersökning vid en viss 
klinik är en uppgift som avslöjar vilken typ av sjukdom som hon eventuellt 
lider av. En uppgift om att en kvinna ska genomgå en mammografiundersök-
ning kan inte anses som annat än en uppgift om hennes hälsotillstånd, dvs. 
det ska uteslutas eller bekräftas att hon har en tumör i bröstet. Varken HSAN 
eller länsrätten ansåg emellertid att uppgiften rörde kvinnans hälsotillstånd. 
Även om ”remiss för mammografi har inkommit och tid har reserverats hos 
röntgenavdelningen för en sådan undersökning” inte kan anses som en upp-
gift som rör patientens hälsotillstånd så utgör den en uppgift som omfattas 
av begreppet personliga förhållanden. Varför varken HSAN eller länsrätten 
prövade kvinnans anmälan utifrån rekvisitet personliga förhållanden är därför 
svårt att förstå.

I följande HSAN-beslut hade en registrator lämnat ut en uppgift som rörde 
att patienten hade fått en ny tid för en viss undersökning. 

I HSAN 2005/3317 var bakgrunden följande. En man hade kallats till under-
sökning vid en rättspsykiatrisk utredningsenhet. Mannen kunde inte komma 
den inplanerade dagen och han hade därför lämnat förslag på en ny tid för 
undersökningen. En registrator meddelade mannens hustru om att han hade 
fått en ny tid. Mannen anmälde registratorn för att ha åsidosatt sekretessen 
och uppgav bl.a. att hans hustru inte kände till att han skulle genomgå en 
rättspsykiatrisk undersökning, utan hon hade fått reda på det genom registra-
torn. Registratorn uppgav bl.a. att hustrun redan visste om att mannen hade 
en tid för undersökning och, förutom att ha meddelat hustrun en ny tid, att 
hon inte hade lämnat ut några uppgifter om mannens hälsotillstånd. HSAN 
fann det inte visat att den anmälda registratorn åsidosatt sin tystnadsplikt och 
beslutade att lämna mannens anmälan utan åtgärd. 

Av beslutet framgår att registratorn medgav att hon hade lämnat ut en upp-
gift till mannens hustru om att mannen hade fått en ny tid för den aktuella 
undersökningen. Uppgiften ”ny tid för undersökning” inryms i begreppet 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden och den går att härleda till 
mannen. Registratorns handlande skulle därmed kunna ses som ett åsidosät-
tande av sekretessen. Av någon anledning beaktade dock HSAN inte registra-
torns medgivande till att ha lämnat ut sekretesskyddade uppgifter. 
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4.4.2 Kravet på att uppgiften ska ha erhållits i yrkesverksamheten 
Det är endast uppgifter som hälso- och sjukvårdens personal har fått kän-
nedom om i sin yrkesverksamhet som ska hemlighållas för utomstående. 
Personal hos offentliga vårdgivare ska iaktta sekretess beträffande uppgifter 
om en patient som de fått kännedom om genom att delta i vårdgivarens verk-
samhet.470 För personal hos privata vårdgivare är skyldigheten att iaktta tyst-
nadsplikt konstruerad på så sätt att de inte obehörigen får röja vissa uppgifter 
som de i sin verksamhet har fått veta om en patient.471 Lavin har diskuterat 
”sättet för kunskapernas förvärvande” och han menar att vad en offentlig 
funktionär, exempelvis en anställd hos en offentlig vårdgivare, kan ha erfarit 
som privatperson eller utanför tjänsten eller uppdraget inte faller inom ramen 
för vad han eller hon är skyldig att hemlighålla.472 

Kravet på att uppgiften ska ha erhållits i yrkesverksamheten illustreras i 
följande fyra HSAN-beslut. 

I HSAN 915/04 hade en man anmält en läkare för att i en inlaga till länsrät-
ten upplyst om hans sjukdomar och vilka konsekvenser de kunde medföra, 
samt starkt överdrivit hans sjukdomsbild. Den anmälda läkaren var mannens 
före detta hustru, som under deras äktenskap hade varit mannens husläkare. 
HSAN ansåg att av inlagan till länsrätten framgick att denna inte skrivits av 
läkaren i egenskap av behandlande läkare och att de uppgifter som hon hade 
lämnat inte var sådana som hon fått vetskap om i sin verksamhet. HSAN 
fann att läkaren inte åsidosatt sekretessen och beslutade att lämna mannens 
anmälan utan åtgärd. 

I HSAN 580/04 hade en kvinna anmält en sjuksköterska vid en vårdcentral 
för att i ett brev till Försäkringskassan meddelat att kvinnan inte var sjuk och 
inte borde vara sjukskriven. Sjuksköterskan bestred att hon hade skickat några 
handlingar till Försäkringskassan, men bekräftade att hon hade frågat patien-
tens läkare, tillika hennes chef på vårdcentralen, om kvinnans hälsotillstånd. 
HSAN bedömde att såvitt framgick av utredningen hade sjuksköterskan inte 
fått del av uppgifterna om kvinnans hälsotillstånd genom sin yrkesutövning 
som sjuksköterska. Enligt HSAN rörde det i anmälan påstådda brottet mot 
tystnadsplikt ”således rent privata förehavanden”. HSAN beslutade att avvisa 
kvinnans anmälan. Länsrätten gjorde samma bedömning som HSAN och 
avslog kvinnans överklagande.473 

470 Se 2 kap. 1 § OSL. 
471 Se 6 kap. 12 § första stycket och 16 § PSL.
472 Se Lavin, Om offentliga funktionärers tystnadsplikt, FT 1974 s. 5 f. 
473 Länsrättens i Stockholms län mål nr 12751-04.
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HSAN 2005/2703 gällde en kvinna som var sjukskriven och som vid sin 
kontakt med Försäkringskassan fått besked om att en person hade ringt och 
berättat att hon ”setts bära säckar”. Kvinnan anmälde en undersköterska, 
verksam vid den vårdcentral där kvinnan var patient, för att ha läst hen-
nes patientjournal och röjt uppgifter om henne till Försäkringskassan. Den 
anmälda undersköterskan medgav att det var hon som hade lämnat de aktu-
ella uppgifterna. Hon uppgav bl.a. att de uppgifter som hon hade lämnat till 
Försäkringskassan hade hon inte fått genom att läsa kvinnans patientjournal, 
att den anmälan hon hade gjort till Försäkringskassan var av privat natur 
samt att hon som plikttrogen samhällsmedborgare hade tagit kontakt med 
Försäkringskassan. HSAN fann det inte visat att undersköterskan lämnat ut 
uppgifter som hon hade fått tillgång till i sitt yrke som undersköterska och 
beslutade att lämna kvinnans anmälan utan åtgärd. 

I HSAN 2006/1854 hade en kvinna anmält en undersköterska för att vid ett 
restaurangbesök ha kommit fram till henne och fällt nedlåtande kommen-
tarer rörande att hon hade stomi. Kvinnan uppgav bl.a. att undersköterskan 
hade uttalat detta inför andra människor. Vidare uppgav kvinnan att hon 
hade varit inlagd på det sjukhus där undersköterskan arbetade. Underskö-
terskan medgav att hon inför utomstående kommenterat att kvinnan hade 
stomi men förnekade att hon hade fått kännedom om uppgiften genom sin 
yrkesutövning. Undersköterskan uppgav bl.a. att uppgiften om att kvinnan 
hade stomi hade hon hört av en person i ett privat sammanhang och det var 
en ”allmän hemlighet”. Hon hade aldrig träffat kvinnan som patient och hon 
hade aldrig arbetat på den klinik där kvinnan vårdades. Enligt HSAN hade 
det inte framkommit något i utredningen som visade att undersköterskan 
genom sin yrkesutövning skulle ha fått kännedom om de aktuella uppgif-
terna. HSAN beslutade att lämna kvinnans anmälan utan åtgärd. Länsrätten 
gjorde samma bedömning som HSAN och avslog kvinnans överklagande.474 

Det kan konstateras att från den anmäldes sida kan det vara en framgångsrik 
invändning att framhålla att den uppgift som röjts för utomstående inte har 
erhållits i yrkesverksamheten. 

Avslutningsvis vill jag kort återgå till ett ämne som berörts tidigare i 
avhandlingen, nämligen den s.k. inre sekretessen.475 Den inre sekretessen 
består bl.a. av bestämmelser om vilken personal hos en vårdgivare som är 
behörig att ta del av patientjournaler. Enligt 4 kap. 1 § PDL är endast perso-
nal som deltar i vården av en patient eller av annat skäl behöver uppgifterna 
för sitt arbete inom hälso- och sjukvården behörig att läsa patientens journal. 

474 Länsrättens i Stockholms län mål nr 2492-07. 
475 Inre sekretess beskrivs i avsnitt 3.5.1 ovan. 
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Det förekommer emellertid att personal tar del av patientjournaler trots att de 
inte uppfyller förutsättningarna för det. Anledningen till ett sådant obehörigt 
läsande kan exempelvis vara nyfikenhet. Frågan är då om sådana uppgifter 
har erhållits i eller utanför yrkesverksamheten? Det skulle kunna hävdas att 
införskaffandet av sådana uppgifter har skett av privata skäl och därmed inte 
har något samband med den hälso- och sjukvårdsverksamhet som vårdgivaren 
bedriver. Därmed skulle ett röjande av sådana uppgifter inte anses som ett 
åsidosättande av sekretess eller tystnadsplikt, vilket skulle utgöra en allvarlig 
försämring av skyddet för patientens personliga integritet. 

4.5 Hur stark är sekretessen och tystnadsplikten? 
4.5.1 Omvända skaderekvisitet – en presumtion för sekretess 
Det sista av de tre huvudsakliga rekvisit som en sekretessbestämmelse är upp-
byggd med hjälp av är det som anger sekretessens styrka.476 Sekretessens styrka 
anges med skaderekvisit. Det finns två huvudtyper av skaderekvisit i OSL, 
det raka och det omvända. Det raka skaderekvisitet innebär att sekretess före-
ligger endast om röjandet av en uppgift kan antas medföra en viss angiven 
skada och innebär således en presumtion för offentlighet.477 Det omvända 
skaderekvisitet utgår däremot från sekretess som huvudregel. En uppgift får 
endast lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att en viss 
angiven skada uppkommer och innebär således en presumtion för sekretess.478 
Bestämmelsen i 25 kap. 1 § OSL om sekretess i hälso- och sjukvård har ett 
omvänt skaderekvisit, sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att patienten eller någon närstående till henne lider men. Det råder 
således presumtion för sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården. 
Det omvända skaderekvisitet kan ses som resultatet av att lagstiftaren, redan 
vid sekretessbestämmelsens tillkomst, gjort en generell avvägning mellan 
patientens intresse av skydd för den personliga integriteten och det motstå-
ende intresset och funnit att patienten ska ha ett starkt integritetsskydd.479 

476 Det rekvisit som anger sekretessens räckvidd diskuteras ovan i avsnitt 4.3, medan det 
rekvisit som anger föremålet för sekretessen diskuteras ovan i avsnitt 4.4. 
477 Se prop. 1979/80:2 s. 80. Bestämmelsen i 28 kap. 1 § OSL om sekretess hos Försäkrings-
kassan är ett exempel på en bestämmelse som har ett rakt skaderekvisit. Det råder således en 
presumtion för offentlighet hos den myndigheten. 
478 Se prop. 1979/80:2 s. 80.
479 I avhandlingens första kapitel förklaras att denna studie baseras huvudsakligen på rättskäl-
lorna lagtext och lagförarbeten. Eftersom intresseavvägningen mellan patientens intresse av 
skydd för den personliga integriteten och det motstående intresset har skett på lagstiftarnivå 
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Inom offentlig hälso- och sjukvård föreligger, till skillnad från vissa andra 
myndigheters verksamheter, således inte något utrymme för intresseavvägning 
i det enskilda fallet.480 

Vid utformningen av bestämmelsen om hälso- och sjukvårdssekretessen 
övervägdes en lösning med absolut sekretess för uppgifter om en enskilds 
hälsotillstånd och personliga förhållanden. Med absolut sekretess avses att en 
sekretessbestämmelse inte har något skaderekvisit, dvs. sekretess råder oavsett 
vilka följder ett röjande skulle få. Absolut sekretess medför således att någon 
menprövning inte ska göras.481 I äldre förarbeten till OSL konstaterades att 
en sådan utformning av hälso- och sjukvårdssekretessen skulle ge ett mycket 
starkt integritetsskydd för den enskilde. Denna lösning avvisades dock bl.a. 
med motiveringen att en bestämmelse om absolut sekretess innebär att ett 
generellt undantag görs från offentlighetsprincipen inom ett mycket vid-
sträckt område av det allmännas verksamhet. Ett annat argument som fram-
fördes mot att utforma hälso- och sjukvårdssekretessen utan skaderekvisit var 
att en sådan bestämmelse innebär att uppgifter inte får lämnas ut, även om 

och bl.a. resulterat i ett omvänt skaderekvisit, är lagens förarbeten således den huvudsakliga 
rättskällan. 
480 Det är endast den s.k. generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL som medger en intresseav-
vägning i det enskilda fallet. Denna bestämmelse innebär att en sekretessbelagd uppgift får 
lämnas till en annan myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har 
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Bestämmelsen i 10 kap. 27 § OSL 
är dock inte tillämplig i fråga om hälso- och sjukvårdssekretessen, vilket innebär att på hälso- 
och sjukvårdens område saknas det möjlighet att göra en sådan intresseavvägning som medges 
i bestämmelsen i 10 kap. 27 § OSL. Skälet till att myndigheter inom hälso- och sjukvården 
inte får lämna ut uppgifter till andra myndigheter efter en intresseavvägning uppges vara att 
vården bygger på att den enskilde ska känna förtroende för dem som har hand om vården, se 
prop. 2007/08:126 s. 45. Integritetsskyddskommíttén menar att eftersom den s.k. general-
klausulen inte gäller för uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdsekretess förutsätter 
ett utlämnande av uppgifter i många fall att patienten samtycker till detta, se SOU 2007:22 
Del 1 s. 320. Om patientens samtycke till utlämnande av uppgifter, se avsnitt 4.6.2 nedan. 
481 Bestämmelsen i 25 kap. 5 § OSL om sekretess hos arkivmyndighet som förvarar omhän-
dertagna privata patientjournaler är ett exempel på en sekretessbestämmelse som saknar ska-
derekvisit. I sådan verksamhet råder således absolut sekretess. Socialstyrelsens möjlighet att 
besluta om att omhänderta journaler hos privata vårdgivare undersöks ovan i avsnitt 3.5.3. 
Att beskriva en bestämmelse som saknar skaderekvisit som att den innebär att det råder 
absolut sekretess i den aktuella verksamheten kan dock vara missvisande eftersom de flesta 
bestämmelser som saknar skaderekvisit ändå omfattas av sekretessbrytande bestämmelser. 
Om sekretessbrytande bestämmelser, se avsnitt 4.6 nedan. I 27 kap. 5 § OSL finns däremot 
en bestämmelse som innebär att sekretessen verkligen är absolut. Denna bestämmelse omfat-
tar vissa typer av uppgifter som myndigheter fått enligt avtal med främmande stat. Inom den 
privata sfären finns en absolut tystnadsplikt t.ex. för präster inom svenska kyrkan – en präst 
får enligt 31 kap. 9 § kyrkoordningen inte röja uppgifter som han eller hon har fått veta 
under bikt eller enskild själavård. 
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det står klart att den enskilde inte lider men.482 Med hänsyn bl.a. till dessa 
argument utformades hälso- och sjukvårdssekretessen därför med ett omvänt 
skaderekvisit.483 

Det finns olika sätt att ange den skada som ska vara avgörande för om 
sekretess ska föreligga eller inte. När det gäller skyddet för den enskildes per-
sonliga förhållanden används i de flesta fall begreppet ”skada” eller ”men”. I 
den bestämmelse som anger sekretess inom hälso- och sjukvården används, 
som nämnts, begreppet ”men”. Med men avses enligt äldre förarbeten till 
OSL i första hand kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå 
om uppgifter lämnas ut. Begreppet kan emellertid i vissa sammanhang även 
inbegripa ekonomiska konsekvenser för den enskilde. I förarbetena under-
stryks att även helt rättsenliga åtgärder kan bedömas som men, exempelvis 
om röjandet av en uppgift får som konsekvens att den enskilde blir föremål 
för framgångsrika indrivningsåtgärder, satt i fängelse, intagen för sluten psy-
kiatrisk vård eller ställd under övervakning.484 

I äldre förarbeten till OSL betonas att det i varje enskilt fall ska göras en 
menprövning innan en uppgift om en enskild lämnas ut till utomstående. 
Avsikten är att den enskildes egen upplevelse ska vara utgångspunkten för 
en bedömning av om men föreligger.485 Den som gör menprövningen måste 

482 Se prop. 1979/80:2 s. 162 f. 
483 För en redogörelse av olika förslag till utformning av hälso- och sjukvårdssekretessen, se 
prop. 1979/80:2 s. 154 ff. Gen-etikkommittén menade år 1984 att överskottsinformation vid 
en genetisk undersökning, s.k. bifynd, skulle åtnjuta absolut sekretess gentemot såväl utom-
stående som patienten själv, se SOU 1984:88 s. 219 f. Det förslaget stannade dock vid ett 
övervägande och frågan återfinns inte i den efterföljande propositionen, se prop. 1990/91:52. 
Information till kvinnan om bifynd vid fosterdiagnostik diskuterades år 1989 av utredningen 
om det ofödda barnet. Utredningen ansåg att kvinnan borde informeras också om fynd som 
undersökningen ”gett på köpet”, se SOU 1989:51 s. 102. I den efterföljande propositionen  
underströks att det är viktigt att en kvinna som genomgår fosterdiagnostik har ett så brett 
beslutsunderlag som möjligt för sina fortsatta ställningstaganden och att kvinnan även fort-
sättningsvis normalt bör få tillgång till all den information om fostrets hälsotillstånd som 
kommer fram vid fosterdiagnostiken. Det ansågs inte rimligt att sådan information ska 
undanhållas kvinnan. Liksom utredningen om det ofödda barnet ansåg regeringen att en 
kvinna också bör informeras om bifynd såsom barnets kön, se prop. 1994/95:142 s. 26 f. 
Överskottsinformation, exempelvis att patienten kan få reda på att de biologiska släktbanden 
inte är dem som hon tror, diskuterades år 2004 av Kommittén om genetisk integritet, se SOU 
2004:20 s. 222. I den efterföljande propositionen betonades att sådan överskottsinformation 
inte behöver lämnas utan föregående begäran, men om en begäran skulle framställas kan 
överskottsinformation inte undanhållas, se prop. 2005/06:64 s. 73. 
484 Se prop. 1979/80:2 s. 83. 
485 Se prop. 1979/80:2 s. 83.
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således försöka föreställa sig vad patienten och hennes närstående skulle tycka 
om att uppgiften röjs för utomstående.486 

Menprövningen diskuterades i följande JO-beslut. Bakgrunden var att en 
läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården hade lämnat ut en patient-
journal till en privat vårdgivare. I beslutet uttalade JO att 

”utgångspunkten för en sådan skadeprövning måste vara patientens egen 
upplevelse av risken för men. Även om läkaren skulle anse det vara till nytta 
för patienten att uppgifter om dennes situation lämnas ut till annan läkare 
eller sjukvårdsinrättning, är det för den skull inte säkert att detta är fören-
ligt med sekretesslagen. En läkare, som avser att lämna ut uppgifter om en 
patient, måste därför sätta sig in i patientens situation och försöka förstå hur 
denne skulle uppleva det om uppgifterna om honom förs vidare. Om det inte 
kan uteslutas att patienten skulle uppleva det som obehagligt att någon annan 
fick kännedom om hans hälsotillstånd eller personliga förhållanden, kan upp-
gift härom som regel inte vidarebefordras. Om läkaren inte är säker på att 
patienten är med på att sådana uppgifter om honom lämnas ut skall läkaren 
därför inhämta patientens mening. Lämnar patienten inte medgivande till att 
uppgifterna lämnas ut får det inte heller ske.”487 

I äldre förarbeten till OSL diskuteras två situationer när en menprövning får 
anses resultera i att det står klart att patienten inte lider men och att uppgiften 
därmed får lämnas ut. Den första situationen kan beskrivas som att persona-
len måste ha vissa möjligheter att ta kontakt med andra myndigheter i syfte att 
hjälpa en patient. Det framhålls att en menprövning leder till att det står klart 
att en patient inte lider men om uppgiften lämnas från en läkare till en annan 
eller från ett sjukhus till ett annat, om det behövs i rent vårdsyfte. Vidare 
påpekas att ett visst utrymme också finns för att lämna uppgifter till en annan 
vårdmyndighet, t.ex. socialtjänsten, i syfte att bistå en patient.488 Lagstiftarens 

486 För en diskussion om menprövning vid s.k. massuttag av sådana uppgifter som regleras 
med ett omvänt skaderekvisit, se t.ex. Rynning, Patientuppgifter som forskningsresurs – om 
integritetsskyddet och intresseavvägningar, FT 2003 s. 107, Rynning, Fakta eller fiktion? Om 
subjektiv och objektiv värdering av integritetsintrång, i: Lundin (red.), Regeringsrätten 100 
år s. 457 f., von Essen, Biobanksforskning – en forskares möjligheter att få tillgång till väv-
nadsmaterial FT 2003 s. 206 f. samt Ekroth, Några reflektioner angående förslaget till ny 
sekretesslag, FT 2005 s. 418 f. 
487 JO 1982/83 s. 224, se närmare s. 225. Se även JO 1982/83 s. 226 där en kurator vid en 
socialmedicinsk poliklinik hade lämnat ut uppgifter om en klients personliga förhållanden 
till en arbetskamrat på klientens arbetsplats. Enligt kuratorn var syftet med utlämnandet att 
arbetskamraterna ”skulle förstå något av problematiken”. I detta beslut finns ett i princip 
likalydande uttalande av JO som det ovan citerade i JO 1982/83 s. 224. 
488 Se prop. 1979/80:2 s. 168.
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avsikt vid tillkomsten av sekretesslagen synes därför vara att integritetsskyddet 
för patienten får vara svagare i förhållande till offentliga vårdgivare. Det kan 
jämföras med vad som uttalas beträffande utlämnande av uppgifter till privata 
vårdgivare, där viss försiktighet bör iakttas när det gäller att lämna uppgifter 
från den offentliga hälso- och sjukvården till läkare eller företagsläkare inom 
den privata hälso- och sjukvården. Det framhålls att patientens samtycke först 
bör inhämtas. Om det inte finns möjlighet att inhämta sådant samtycke bör 
dock uppgifterna ändå kunna lämnas ut, om de i trängande fall behövs för 
medicinsk undersökning och behandling av patienten. I sådana fall kan det 
enligt förarbetena knappast hävdas att patienten lider men om uppgiften läm-
nas ut.489 För att det ska stå klart att patienten inte lider men av att hennes 
uppgifter lämnas ut till en privat vårdgivare krävs att det är fråga om, som 
förarbetena får uppfattas, en nödsituation. Lagstiftarens ursprungliga avsikt 
tycks därför vara att integritetsskyddet inte får försvagas i förhållande till pri-
vata vårdgivare. 

Den andra situationen, när en menprövning får anses resultera i att det står 
klart att patienten inte lider men och uppgiften därmed får lämnas ut, kan 
beskrivas som att den avser att personalen i vissa fall bör kunna lämna upp-
lysningar till patientens närstående utan att sekretessen hindrar det. I äldre 
förarbeten till OSL understryks att sekretessen givetvis också gäller gentemot 
patientens närstående och att patienten i många fall kan ha särskild anledning 
att just för sina närstående hemlighålla sin sjukdom. Det betonas att det i vissa 
fall emellertid kan finnas utrymme för att lämna ut uppgifter till närstående, 
exempelvis om patienten inte har lång tid kvar att leva eller har en obotlig 
sjukdom. I sådana situationer anses det angeläget att patientens närstående 
får kännedom om detta. Det framhålls att om patientens tillstånd utgör ett 
hinder mot att inhämta hennes samtycke till ett utlämnande bör underrät-
telse ändå få lämnas till närstående. Vidare framhålls att uppgifter till närstå-
ende bör få lämnas ut, om det bedöms att patientens allvarliga hälsotillstånd 
åtminstone tills vidare inte bör avslöjas för henne själv och något samtycke 
av den anledningen då inte kan inhämtas. Dessutom förklaras att en uppgift 
om att patienten vårdas på sjukhus som huvudregel kan lämnas ut till patien-
tens närstående utan att patienten lider men.490 Det senare påståendet kan 
diskuteras, eftersom en uppgift om att någon vårdas för ett benbrott på orto-
pedkliniken vid ett sjukhus av de flesta inte torde anses som en lika integri-

489 Se prop. 1979/80:2 s. 168.
490 Se prop. 1979/80:2 s. 168 f. 
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tetskänslig uppgift som att någon erhåller vård på en psykiatrisk avdelning vid 
ett sjukhus. Förvisso kan redan uppgiften om att personen finns på sjukhuset 
vara av sådan natur att de flesta vill undvika att en sådan uppgift kommer till 
utomståendes kännedom. Avslöjandet om att den aktuella sjukvårdsinrätt-
ningen är en psykiatrisk klinik gör det dock möjligt för utomstående att dra 
vissa slutsatser om personens psykiska hälsotillstånd, vilket antagligen de flesta 
uppfattar som en mer integritetskänslig uppgift än de slutsatser som kan dras 
av att en person erhåller vård för ett benbrott.491 

I äldre förarbeten till OSL ges även exempel på situationer då det anses 
uteslutet att utan patientens samtycke lämna ut uppgifter. Ett exempel som 
nämns är när en läkare begär ut patientuppgifter för att kunna fullgöra ett 
uppdrag som han eller hon har fått från någon annan person än patienten 
själv, t.ex. för att lämna ett utlåtande rörande patienten till en myndighet. Ett 
annat exempel som nämns är när någon annan än patientens närstående vill 
få reda på om en viss person vårdas på ett sjukhus. Det påpekas att den som 
har ett legitimt intresse av sådan information kan använda sig av möjligheten 
att vända sig till patientens närstående.492 

I praxis finns exempel på avgöranden i vilka det uttalas att om uppgiften 
redan är känd för utomstående anses patienten inte lida men av att den läm-
nas ut.

I RÅ 1992 not. 24 hade en kvinna begärt att få ta del av sin mans hela patient-
journal. Den offentliga vårdgivaren hade avslagit kvinnans begäran med 
motivering att det inte kunde uteslutas att mannen skulle lida men om hans 
patientjournal lämnades ut. Högsta förvaltningsdomstolen fann att eftersom 
hustrun redan hade kännedom om makens hälsotillstånd, stod det klart att 
journalen i sin helhet kunde lämnas ut utan att maken eller någon annan led 
men. 

I Kammarrättens i Stockholm mål nr 5908-06 hade en man begärt att få ut 
en särskild anteckning ur hans vuxna dotters patientjournal förd inom psy-
kiatrin. Anteckningen innehöll uppgifter som rörde mannen och som läm-
nats av honom vid ett telefonsamtal en specifik dag. Vid ett möte två dagar 

491 I en promemoria från år 1981 framhöll Justitiedepartementet att en uppgift om huruvida 
någon finns på en vårdinrättning i och för sig knappast är särskilt ömtålig. Att en person 
söker upp ett sjukhus vid skada, sjukdom, havandeskap etc. är inget uppseendeväckande. Om 
uppgiften däremot medför att utomstående kan dra närmare slutsatser om orsaken till besöket 
menade Justitiedepartementet att problem kan uppkomma, exempelvis om uppgiften avslöjar 
att patienten har sökt vård för en könssjukdom eller en psykisk sjukdom, se Ds Ju 1981:17 
s. 36 f. 
492 Se prop. 1979/80:2 s. 168 f.
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efter att uppgifterna lämnats hade en kurator läst upp vad som antecknats 
vid telefonsamtalet. Kammarrätten fann att uppgifterna som hade lämnats 
av mannen inte omfattades av sekretess i förhållande till honom eftersom det 
var han som hade lämnat dem. För övriga uppgifter i anteckningen förelåg 
inte heller någon sekretess i förhållande till mannen eftersom han, till följd av 
att anteckningen lästs upp för honom i sin helhet, redan kände till vad som 
stod i den.493

I praxis finns det även avgöranden där det har bedömts att om den aktuella 
uppgiften tidigare är offentliggjord gäller inte sekretess för uppgiften. I dessa 
avgöranden har det inte uppställts något krav att uppgiften även ska vara känd 
för den person som begär ut dem. Det har ansetts tillräckligt att uppgiften 
har blivit allmänt känd genom t.ex. media eller genom att den tagits in i ett 
offentligt beslut av en myndighet. 

I Kammarrättens i Stockholm mål nr 4037-10 hade en man begärt att få ta 
del av viss brevkorrespondens mellan en kvinna och viss hälso- och sjukvårds-
personal. Brevkorrespondensen rörde bl.a. handlingar som kvinnan använt 
i ett medialt uppmärksammat konstprojekt. Med motiveringen att vissa av 
uppgifterna redan blivit allmänt kända genom media fann kammarrätten att 
det stod klart att handlingarna kunde lämnas ut utan att kvinnan eller någon 
närstående till henne skulle lida men. I övrigt var korrespondensen sekretess-
belagd. 

I HSAN 2009/3243 var bakgrunden följande. En kvinna, som sedan år 2005 
var patient vid en beroendeklinik, erhöll i januari 2007 legitimation som 
läkare. I maj 2007 återkallade HSAN hennes rätt att förskriva narkotiska 
läkemedel. I januari 2008 föreskrev HSAN henne en provotid om tre år och i 
augusti 2008 återkallade HSAN hennes legitimation. I oktober 2008 skrev en 
läkare vid beroendekliniken i ett intyg till Försäkringskassan att han rekom-
menderade att kvinnan skulle få arbetslivsinriktad rehabilitering. I april 2009 
skrev samma läkare ytterligare ett brev till Försäkringskassan, i vilket han 
uppgav att kvinnan hade återfallit i tablettmissbruk och att det fanns en tvek-
samhet kring kvinnans förmåga att starta en arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Kvinnan anmälde läkaren bl.a. för att ha åsidosatt sekretessen då han i brev 
till Försäkringskassan lämnat ut uppgifter om hennes hälsotillstånd. Läkaren 
anförde bl.a. att eftersom kvinnan länge varit sjukskriven under missbruksdi-
agnos kunde hans brev inte ha inneburit att tidigare okända förhållanden om 
kvinnan kom fram – med undantag av det senaste missbruksåterfallet. HSAN 
ansåg att det förhållandet att kvinnan hade missbruksproblem fick anses vara 

493 Rättsfallet nämns även ovan i avsnitt 4.4.1. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   155 2012-08-01   11.08



156

4 Integritetsskyddets konstruktion

allmänt känt genom HSAN:s beslut om att föreskriva henne prövotid, vilket 
är en offentlig handling. HSAN beslutade att lämna kvinnans anmälan utan 
åtgärd. 

En menprövning ska, som framgått, göras utifrån såväl patienten som hennes 
närstående. Genom det omvända skaderekvisitet i 25 kap. 1 § OSL markeras 
att det är fråga om uppgifter som är så integritetskänsliga att det presume-
ras att ett röjande är till men för patienten. Med hänsyn till detta behöver 
en prövning sällan innefatta huruvida närstående kan förorsakas men om 
uppgiften lämnas ut.494 Står det emellertid klart att patienten inte lider men 
av att uppgiften lämnas ut måste menprövningen gå vidare till att omfatta 
patientens närstående. Vilka personer som omfattas av begreppet ”närstå-
ende” framgår inte av OSL. I äldre förarbeten till lagen påpekas att någon 
legaldefinition av begreppet närstående knappast kan ges eftersom uppfatt-
ningen om vad som förstås med detta begrepp skiftar från tid till annan. Det 
understryks att faktiskt släktskap inte behöver föreligga.495 

Sammantaget innebär det omvända skaderekvisitet i 25 kap. 1 § OSL att 
det råder presumtion för sekretess, vilket innebär att en uppgift får lämnas ut 
endast om det står klart att patienten eller någon närstående till henne inte 
lider men av att uppgiften röjs. En menprövning måste göras i varje enskilt 
fall och den som gör den måste sätta sig in i patientens situation och för-
söka förstå hur patienten skulle uppleva det om uppgifter om henne röjs för 
utomstående. I äldre förarbeten till OSL nämns exempel på två situationer 
där menprövningen normalt sett resulterar i att det står klart att patienten 
inte lider men och uppgiften därmed kan lämnas ut. Den första situationen 
tar bl.a. sikte på att uppgifter lämnas till en annan offentlig vårdgivare i rent 
vårdsyfte. Den andra situationen tar sikte på uppgiftsutlämnande till patien-
tens närstående i vissa särskilda situationer. Om det är fråga om redan kända 
uppgifter hindrar sekretessen inte att sådana uppgifter röjs för närstående eller 
andra utomstående – om uppgiften redan är känd anses patienten inte lida 
men av att den lämnas ut.

Slutligen kan nämnas att i den del av regelverket där grundläggande be -
stämmelser om journalföring finns samlade, dvs. i 3 kap. PDL, finns det inte 
någon skyldighet att i patientjournalen dokumentera om en menprövning 

494 Något annorlunda förhåller det sig beträffande avlidna patienter, se avsnitt 4.5.4 nedan. 
Patientens integritetsskydd gentemot närstående undersöks och analyseras i kap. 6 nedan. 
495 Se prop. 1979/80:2 s. 168. Om begreppet närstående, se avsnitt 6.2.1 nedan. 
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har gjorts före ett utlämnande av uppgifter som rör en patient. Inte heller 
finns det någon skyldighet att journalföra utfallet av denna menprövning.496 

4.5.2 Obehörighetsrekvisitet – en presumtion för tystnadsplikt 
Den personal inom privat hälso- och sjukvård som omfattas av tystnadsplikt 
är ålagd att inte obehörigen röja vissa uppgifter.497 I PSL används således ett 
obehörighetsrekvisit som metod för att ange tystnadspliktens omfattning. 
Vad innebär då begreppet ”obehörigen”? I ett ofta citerat förarbetsuttalande 
till bestämmelsen om tystnadsplikt i 6 § 1980 års tillsynslag uttalas följande. 

”Vid tolkningen av obehörighetsrekvisitet ter det sig naturligt att söka viss 
ledning i det skaderekvisit som finns i sekretesslagens motsvarande bestäm-
melser. Härigenom bör man i sak nå en nära överensstämmelse mellan tyst-
nadsplikten för offentliga funktionärer och enskilda.”498

Lagstiftarens avsikt med begreppet obehörigen synes således vara att tystnads-
plikt gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att patienten eller 
någon närstående till henne lider men, dvs. presumtion för tystnadsplikt.499 
Följaktligen får anses att en menprövning måste föregå ett utlämnande av en 
uppgift. I föregående avsnitt diskuteras den menprövning som ska göras inom 
den offentliga hälso- och sjukvården och i vilka situationer som en uppgift 
normalt sett kan lämnas ut utan att patienten lider men. Vidare konstateras 
att ett utlämnande av redan kända uppgifter inte anses innebära att patienten 

496 Vad som ska dokumenteras i en patientjournal undersöks och analyseras i avsnitt 3.4 
ovan. I JO 2000/01 s. 512 uttalade JO kritik gentemot en läkare för att inte ha antecknat i 
patientens journal att en menprövning hade gjorts före utlämnandet av vissa patientuppgifter 
till överförmyndarnämnden och polismyndigheten. JO ansåg att detta självfallet var en all-
varlig brist och att läkaren inte kunde undgå kritik för denna underlåtenhet samt förutsatte 
att verksamhetschefen skulle se över de rutiner som gällde i fråga om dokumentation av 
ställningstaganden av detta slag. Vid tidpunkten för JO:s beslut återfanns grundläggande 
bestämmelser om journalföring i den numera upphävda patientjournallagen, vars bestäm-
melser överförts i princip oförändrade till 3 kap. PDL. Som nyss nämnts finns det inte någon 
bestämmelse i PDL som anger att en menprövning ska journalföras. JO:s kritik gentemot 
läkaren för att ha underlåtit att journalföra att en menprövning hade gjorts synes således sakna 
rättsligt stöd. 
497 Se 6 kap. 12 § första stycket och 16 § PSL. Även i andra privata verksamheter än hälso- 
och sjukvård föreskrivs ett förbud mot att ”obehörigen röja” vissa uppgifter, t.ex. 29 § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 15 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) samt 29 kap. 14 § skollagen (2010:800). 
498 Prop. 1980/81:28 s. 23. Ett uttalande med i princip samma innebörd finns i prop. 
1979/80:80 s. 45 f. 
499 Se 25 kap. 1 § OSL och det omvända skaderekvisitet som finns i denna bestämmelse. För 
en diskussion om det omvända skaderekvisitet, se avsnitt 4.5.1 ovan. 
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lider men. Denna redogörelse kan även ligga till grund för den menprövning 
som lagstiftaren tycks anse även ska göras inom privat hälso- och sjukvård. 

Lagstiftaren uppger, som framgått, att avsikten är att integritetsskyddet 
i princip ska vara detsamma inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. 
Ändå används inte samma metod för att ange sekretessens respektive tyst-
nadspliktens omfattning. I förarbetena till bestämmelsen om hälso- och 
sjukvårdspersonalens tystnadsplikt i 6 § i den numera upphävda 1980 års 
tillsynslag framhålls att metoden med skaderekvisit inte är ändamålsenlig i 
sammanhanget. 

”De detaljerade reglerna i sekretesslagen för det allmännas verksamhet sva-
rar mot den grundläggande offentlighetsprincipen inom detta område. För 
enskilda finns ingen motsvarande principiell skyldighet att hålla uppgifter 
tillgängliga.”500 

Vidare påpekas att även i ett tidigare lagstiftningsärende har metoden med 
ett skaderekvisit avvisats.501 Lagstiftaren har således i åtminstone två olika 
lagstiftningsärenden förkastat metoden att använda ett skaderekvisit inom 
den privata hälso- och sjukvården. 

Hittills har jag i princip endast fokuserat på de två tystnadspliktsbestäm-
melser i PSL som gäller i förhållande till utomstående, nämligen 6 kap. 12 § 
första stycket och 16 § PSL. I kommande kapitel fem undersöks och analy-
seras de två tystnadspliktsbestämmelser som gäller i förhållande till patienten 
själv. Jag vill emellertid redan här uppmärksamma dessa bestämmelser i syfte 
att peka på att lagstiftaren uppenbarligen i dessa fall inte ansett sig förhindrad 
att använda skaderekvisit. Den tystnadspliktsbestämmelse i 6 kap. 12 § andra 
stycket PSL som anger vilka uppgifter som i vissa särskilda undantagsfall får 
hemlighållas även för patienten själv är formulerad på följande sätt. 

Tystnadsplikt som gäller för en uppgift om en patients hälsotillstånd gäller 
även i förhållande till patienten själv, om det med hänsyn till ändamålet med 
hälso- och sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patien-
ten.

I bestämmelsen anges samma skaderekvisit som finns i 25 kap. 6 § OSL, vil-
ket framstår som besynnerligt eftersom, som nyss nämnts, lagstiftaren anser 
att metoden med skaderekvisit ”inte är ändamålsenlig i sammanhanget”.

Den andra tystnadspliktsbestämmelsen som gäller i förhållande till patien-
ten själv finns i 6 kap. 13 § PSL. I den anges följande. 

500 Prop. 1980/81:28 s. 22 f. 
501 Se prop. 1980/81:28 s. 23 där det hänvisas till prop. 1979/80:80 s. 45. 
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Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den 
enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja en uppgift från en 
enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga förhål-
landen, om det kan antas att det finns en risk för att den som lämnat upp-
giften eller någon närstående till uppgiftslämnaren utsätts för våld eller annat 
allvarligt men om uppgiften röjs. 

I bestämmelsen finns såväl ett obehörighetsrekvisit som ett skaderekvisit. 
Konstruktionen framstår som ologisk eftersom den har ”dubbla skaderekvi-
sit”. Det första utgörs av obehörighetsrekvisitet som lagstiftaren tycks avse 
ska tolkas utifrån skaderekvisitet i 25 kap. 7 § OSL.502 Det andra är det raka 
skaderekvisit som motsvarar det som anges direkt i 25 kap. 7 § OSL. 

Obehörighetsrekvisitet fanns inte i bestämmelsens ursprungliga lydelse i 
1980 års tillsynslag, utan infördes den 1 januari 1999 som en konsekvens av 
Lagrådets synpunkt på utformningen av bestämmelsen. Lagrådet ansåg att 
det utan rekvisitet obehörigen var fråga om en absolut tystnadsplikt.503 Jag 
har svårt att förstå Lagrådets synpunkt, eftersom bestämmelsen vid den aktu-
ella tidpunkten hade ett rakt skaderekvisit som motsvarade vad som gällde i 
offentlig hälso- och sjukvård. Det var således inte fråga om att bestämmelsen 
innebar en absolut tystnadsplikt. Det framstår därför som att Lagrådets upp-
fattning om utformningen av nuvarande 6 kap. 13 § PSL är orsaken till det 
som jag anser vara en ologisk konstruktion. 

Det är anmärkningsvärt att det i de fyra olika bestämmelserna om tystnads-
plikt inom privat hälso- och sjukvård används tre olika metoder för att ange 
tystnadspliktens omfattning. I två av bestämmelserna används ett obehörig-
hetsrekvisit, i en tredje bestämmelse används ett skaderekvisit medan både ett 
obehörighetsrekvisit och ett skaderekvisit används i den fjärde bestämmelsen. 

Som nämnts har lagstiftaren avvisat metoden med att använda skaderekvi-
sit – men likväl används den. I de två tystnadspliktsbestämmelserna som 
avser att utgöra ett integritetsskydd i förhållande till utomstående, 6 kap. 
12 § första stycket och 16 § PSL, borde det således inte finnas något hin-
der mot att slopa det vaga och otydliga rekvisitet obehörigen och ersätta det 
med ett omvänt skaderekvisit, som tydligare anger när en uppgift får röjas. 
Detta utgör ett första argument för att ersätta obehörighetsrekvisitet med ett 
omvänt skaderekvisit.

I äldre förarbeten till OSL uttalas kritik gentemot obehörighetsrekvisitet 
eftersom

502 Se prop. 1980/81:28 s. 23. 
503 Se prop. 1997/98:109 s. 279.
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”[…] rekvisitet ger uppenbarligen föga ledning vid tillämpningen.”504 

Tystnadspliktspliktskommittén, vars arbete låg till grund för sekretesslagen, 
uttalar år 1975 att tystnadspliktsbestämmelser som innebär att befattnings-
havare förbjuds att yppa något obehörigen, till obehöriga eller i oträngt mål 

”är så intetsägande eller obestämda till sin innebörd att man redan häri kan 
finna ett motiv att ändra dem till större stramhet och enhetlighet.”505

Som ett annat argument för att ersätta obehörighetsrekvisitet med ett omvänt 
skaderekvisit är att det inte kan vara helt enkelt att avgöra om en uppgift 
får röjas eller inte. Det oklara rekvisitet obehörigen skulle kunna innebära 
att personalen inom den privata hälso- och sjukvården överhuvudtaget inte 
lämnar ut uppgifter för att vara på den säkra sidan, eller att personalen lämnar 
ut uppgifter i en omfattning som inte är tillåten. Ur patientens integritetsper-
spektiv är det sistnämnda oacceptabelt. 

Som framgått förklaras i äldre förarbeten till PSL att metoden med ska-
derekvisit inte är ändamålsenlig i sammanhanget, eftersom det inom privat 
hälso- och sjukvård inte finns någon principiell skyldighet att hålla uppgif-
ter tillgängliga. Detta argument framfördes vid en tidpunkt då lagstiftaren 
ännu inte hade konstruerat några skyldigheter att hålla uppgifter tillgängliga. 
Numera finns inom privat hälso- och sjukvård dels en rätt för patienten och 
hennes närstående att ta del av patientens journal, dels en skyldighet för vård-
givare och dess hälso- och sjukvårdspersonal att informera patienten och i 
förekommande fall även patientens närstående.506 Eftersom det numera finns 
en skyldighet att hålla uppgifter tillgängliga framstår det som angeläget att 
tydliggöra när en uppgift får lämnas ut. Det utgör ytterligare ett argument för 
att ersätta obehörighetsrekvisitet med ett omvänt skaderekvisit, som tydligare 
anger när en uppgift får röjas. 

Det måste ifrågasättas om gränserna för ett integritetsskydd som framgår av 
lag ska utgå från ett så obestämbart begrepp som obehörigen. Av någon anled-
ning accepterar lagstiftaren emellertid ett oklart skydd för patientens personli-
ga integritet inom den privata hälso- och sjukvården. Det framstår som ange-
läget att i det regelverk som gäller inom privat hälso- och sjukvård mer tydligt 
ange gränserna för patientens integritetsskydd. En tystnadspliktsbestämmelse, 

504 Prop. 1979/80:2 s. 74. 
505 SOU 1975:102 s. 161. 
506 Om rätten att ta del av en patientjournal, se avsnitt 3.6 ovan samt 5.2.2 nedan. Om vård-
givarens samt hälso- och sjukvårdspersonalens informationsskyldighet gentemot patienten, se 
avsnitt 5.2.1 nedan. 
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som anger patientens integritetsskydd i förhållande till utomstående, skulle 
kunna vara formulerad enligt följande: i privat hälso- och sjukvård gäller 
tystnadsplikt för uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller personliga förhål-
landen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. Genom en sådan konstruktion 
skulle lagstiftarens intention tydligare komma till uttryck i regelverket. 

4.5.3  Risken för att patienten lider men kan elimineras genom förbehåll 
eller avidentifiering 

4.5.3.1 Uppgiften lämnas ut med förbehåll 
En offentlig vårdgivare kan med stöd av 10 kap. 14 § OSL besluta att lämna 
ut en uppgift med förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna upp-
giften vidare eller på annat sätt använda den.507 Ett förbehåll ska göras om 
vårdgivaren därmed kan undanröja den risk för men som enligt 25 kap. 1 § 
OSL skulle ha hindrat att uppgiften lämnades ut. Att uppställa förbehåll 
enligt 10 kap. 14 § OSL är dock endast möjligt vid ett utlämnande av patient-
uppgifter till enskilda personer, därför är det inte möjligt att lämna ut sådana 
uppgifter med förbehåll om mottagaren är en annan myndighet. Genom 
förbehållet uppstår en skyldighet för den person till vilken uppgiften lämnas 
ut att inte röja den och vid ett åsidosättande av förbehållet kan ett straffansvar 
inträda enligt 20 kap. 3 § brottsbalken om brott mot tystnadsplikt. 

I äldre förarbeten till OSL uppges att förbehåll får uppställas endast om 
det behövs och om det sammanvägt med andra omständigheter är tillräck-
ligt för att undanröja en risk för men som annars skulle utgöra hinder mot 
utlämnande. Vidare uppges att det som ett led i menprövningen ingår att 
göra en bedömning om risken för men kan undanröjas genom förbehåll.508 
Ett förbehåll kan således ses som ett sätt att i vissa fall eliminera risken för att 
patientens personliga integritet kränks av att uppgifter om henne lämnas ut 
till enskilda personer.

Inom den privata hälso- och sjukvården finns däremot inte någon reglering 
som möjliggör personalen att uppställa förbehåll. Ett förbehåll skulle kunna 
konstrueras avtalsvägen, dvs. att uppgifterna lämnas ut till mottagaren under 
förutsättning att denne muntligen eller skriftligen intygar att uppgifterna inte 
kommer att lämnas vidare eller på annat sätt användas. Genom en sådant 
avtalat förbehåll skulle det kunna anses att det inte är fråga om ett obehörigt 

507 Bestämmelsen i 10 kap. 14 § OSL utgör en av de sekretessbrytande bestämmelser som 
finns samlade i 10 kap. OSL. Om sekretessbrytande bestämmelser, se avsnitt 4.6 nedan. 
508 Se prop. 1979/80:2 s. 350.
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röjande. Ett problem med en sådan lösning är dock att det inte uppstår någon 
lagstadgad skyldighet att inte röja uppgiften för den som uppgiften lämnas ut 
till, vilket innebär att mottagaren inte riskerar att drabbas av ett straffrättsligt 
ansvar om uppgiften i strid med det avtalade förbehållet röjs för utomstående. 
Ur patientens integritetsperspektiv talar detta starkt mot att använda avtalade 
förbehåll vid utlämnande av patientuppgifter från privat hälso- och sjukvård. 

Att pröva om ett förbehåll gör att risken för men bortfaller och att i så fall 
uppställa ett förbehåll kan bli aktuellt i olika situationer, exempelvis vid en 
enskilds begäran att få ta del av en patientjournal hos en offentlig vårdgivare, 
eller när denne vill få ut en uppgift muntligen. Det kan även aktualiseras 
när en offentlig vårdgivare utan föregående begäran från en enskild avser att 
lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Vidare kan uppställande av förbehåll bli 
aktuellt när uppgiftslämnandet sker på så sätt att den enskilde som mottar 
uppgifterna får närvara vid viss verksamhet hos vårdgivaren.509 I samtliga 
situationer ska en offentlig vårdgivare pröva om ett förbehåll innebär att ris-
ken elimineras för att patientens personliga integritet kränks, och i så fall 
uppställa ett sådant. 

Därutöver har offentliga vårdgivare enligt 12 kap. 2 § andra stycket OSL 
en skyldighet att uppställa ett förbehåll vid utlämnande av uppgifter, om 
patienten samtycker till ett utlämnande endast under förutsättning att ett 
förbehåll görs som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare 
eller utnyttja den. 

Enligt JO:s uppfattning är utrymmet för att genom ett beslut om förbehåll 
eliminera risken för men i allmänhet starkt begränsat när det gäller verksam-
heter där sekretess gäller med ett omvänt skaderekvisit. Detta framhålls i ett 
beslut som gällde utlämnande av uppgifter från socialtjänsten där, liksom 
inom hälso- och sjukvården, ett omvänt skaderekvisit gäller. 

I JO 2001/02 s. 437 hade en kommun till en representant för Pensionärernas 
Riksorganisation, PRO, lämnat ut uppgifter om namn, adress och telefon-
nummer beträffande 150 personer med pågående biståndsinsats i form av 
hemtjänst. JO kunde inte komma till någon annan slutsats än att det inte 
stod klart att uppgifterna kunde lämnas ut utan att respektive hemtjänsttagare  
eller någon honom närstående led men. Kommunen hade dock lämnat ut 
uppgifterna till PRO:s representant med förbehåll. Den fråga som, enligt JO, 
kvarstod var om kommunens beslut om förbehåll vid utlämnande av uppgif-
terna innebar att risken för men undanröjdes. I samband med utlämnandet av 
uppgifterna hade PRO:s representant undertecknat en handling med följande 

509 Se prop. 1979/80:2 s. 350 f. 
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innehåll. ”Jag har från vård- och serviceförvaltningen mottagit en förteck-
ning över 150 personer som erhåller hemtjänst från kommun. Jag är inför-
stådd med att jag genom mottagandet av denna förteckning med avseende på 
innehållet i förteckningen omfattas av sekretessbestämmelserna i 7 kap. § 4 
i sekretesslagen samt intygar härmed att jag har tagit del av information om 
detta.” JO konstaterade att förbehållet inte hade utformats som ett formellt 
beslut och att den handling som PRO:s representant hade undertecknat inte 
heller till sitt innehåll uppfyllde de krav som måste uppställas. JO uttalade att 
utrymmet för att genom ett beslut om förbehåll undanröja risken för men i 
allmänhet är starkt begränsat inom socialtjänsten och även i andra verksam-
heter i vilka sekretess med ett omvänt skaderekvisit gäller. JO bedömde att det 
inte heller med ett förbehåll kunde ha stått klart att uppgifterna kunde röjas 
utan att varje enskild hemtjänsttagare eller någon honom närstående led men. 
Därför var det inte möjligt för kommunen att lämna ut uppgifterna även om 
beslut om förbehåll skulle ha meddelats på ett formellt riktigt sätt.

JO konstaterade att den handling som mottagaren av uppgifterna hade 
undertecknat inte uppfyllde de formella krav som finns på ett förbehåll. I ett 
antal ärenden har JO bedömt hur förbehåll i samband med utlämnande av 
handlingar bör vara utformade. I JO-beslutet nedan hade vissa polismyndig-
heter lämnat över anmälningar om brott till brottsofferjourer och samtidigt 
gjort generellt utformade förbehåll enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen, numera 
10 kap. 14 § OSL. JO menade att ett förbehåll som görs i samband med 
utlämnande av handlingar måste ange vilken handling det är fråga om, vem 
som är bunden av förbehållet och vad förbehållet har för innebörd. Det är en 
förutsättning för att straffansvar ska kunna bli aktuellt.510 

”Ordningen med i förväg lämnade generella sekretessförbehåll är ägnad att 
bibringa mottagarna av anmälningarna den felaktiga uppfattningen att deras 
möjligheter att förfoga över de utlämnade uppgifterna är begränsade också i 
de fall där dessa inte omfattas av sekretess eller där mottagaren fått del av dem 
i andra hand. Å andra sidan kan något straffrättsligt ansvar rent faktiskt inte 
utkrävas om sekretessbelagda uppgifter skulle hanteras på ett felaktigt sätt av 
jourens medlemmar, eftersom man inte i fråga om den särskilda handlingen 
kan konstatera vem den har lämnats ut till i den bemärkelse som åsyftas i 
14 kap. 9 § sekretesslagen.”511

510 Se JO 1992/93 s. 197.
511 JO 1992/93 s. 197, se närmare s. 201. I JO 1994/95 s. 574 riktades allvarlig kritik gent-
emot den utlämnande myndigheten för att ha använt generellt utformade förbehåll vid 
utlämnande av allmänna handlingar. Beslutet har sin bakgrund i bolagiseringen av Telever-
ket. När Televerket skulle upphöra att bedriva sin verksamhet överlämnades Televerkets arkiv 
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Förbehåll kan, som framgått, även uppställas när uppgiftslämnandet sker på 
så sätt att den som mottar uppgifterna får närvara vid viss myndighets verk-
samhet. Det förekommer att offentliga vårdgivare tillåter filminspelningar av 
patienter för användning i TV-program.512 Följande JO-beslut rör förvisso 
inte sådan verksamhet där det råder presumtion för sekretess, men belyser 
väl vissa rättsliga frågor som kan bli aktuella när media önskar dokumen-
tera myndigheters verksamhet. Beslutet gällde en TV-kanals dokumentär om 
Kustbevakningens verksamhet. 

I JO 2009/10 s. 194 påpekade JO att det fanns brister i Kustbevakningens 
beslut om förbehåll riktat till personerna i tv-teamet. För det första hade Kust-
bevakningen inte uppfyllt kravet på att meddela ett individuellt beslut för 
var och en i TV-teamet som fick ta del av sekretessbelagda uppgifter. För det 
andra hade myndigheten inte i beslutet preciserat vilka uppgifter förbehållet 
var knutet till. Enligt JO medförde dessa brister i Kustbevakningens beslut att 
det uppställda förbehållet inte kunde anses uppfylla ställda krav. JO menade 
att det därför inte torde ha funnits en rätt för Kustbevakningen att enligt 
14 kap. 9 § sekretesslagen, numera 10 kap. 14 OSL, lämna ut sekretessbe-
lagda uppgifter. 

Sammantaget innebär möjligheten för en offentlig vårdgivare att lämna ut 
uppgifter med ett förbehåll att för det första måste menprövningen leda till att 
ett förbehåll gör att risken för att patienten och hennes närstående lider men 
bortfaller. För det andra måste förbehållet uppfylla vissa formella krav, dvs. av 
beslutet om förbehåll ska det framgå vilken eller vilka uppgifter det är fråga 
om, vem som är bunden av förbehållet och vad förbehållet har för innebörd. 

Om förutsättningarna enligt 10 kap. 14 § OSL är uppfyllda, kan en offent-
lig vårdgivare genom att använda sig av förbehåll lämna ut uppgifter exem-
pelvis till patientens närstående, enskilda forskare, journalister m.fl. Beträf-

till Riksarkivet för förvaring. Samtidigt hade det statliga bolag som skulle ta över Televerkets 
verksamhet, Telia AB, ett löpande behov av handlingarna för att kunna fortsätta bedriva verk-
samheten. Problemet löstes genom att Riksarkivet lånade ut Televerkets arkiv till Telia AB. 
Riksarkivet ställde dock upp ett förbehåll till de anställda vid Telia AB som ålade dessa en viss 
tystnadsplikt. JO fann att det var fråga om generella, i förväg lämnade, beslut om förbehåll. 
Förbehållen hade enligt JO en så generell räckvidd att de tangerade området för normgivning. 
JO hänvisade till tidigare JO 1992/93 s. 197 och påpekade att förbehållsregeln inte kunde 
användas såsom Riksarkivet gjort. Beträffande straffansvar bedömde JO att förutsättningarna 
för att döma någon för brott mot den tystnadsplikt som skulle följa av förbehållet var mycket 
svaga. Se även JO 1984/85 s. 275 där JO framhöll att om förbehåll uppställs bör detta inne-
hålla uppgift om vilka inskränkningar i sökandens dispositionsfrihet som råder. Eventuellt 
kan det anges att ett brytande av förbehållet kan medföra straffansvar.
512 Se t.ex. JO 1998/99 s. 458 och JO 2011/12 s. 544. 
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fande närstående kan förbehåll uppställas om den närstående har begärt att 
få muntlig information om en patient eller att få ta del av en patientjournal. 
Förbehållet kan t.ex. innebära ett förbud att muntligen sprida uppgifter till 
utomstående om patienten. Följande dom av Högsta förvaltningsdomstolen 
rörde uppställande av förbehåll vid utlämnande av en journal till en närstå-
ende till patienten. 

I RÅ 1982 Ab 287 hade en offentlig vårdgivare beslutat att en man skulle 
få ta del av sin hustrus patientjournal med förbehåll om att varken mannen 
eller hans ombud skulle få lämna uppgifterna vidare till någon annan person. 
Mannen överklagade beslutet till kammarrätten och uppgav bl.a. att han fritt 
ville förfoga över uppgifterna för att genom media kunna ge publicitet om 
den medicinska behandlingen av hans hustru. Kammarrätten beslutade att 
avslå mannens överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen fann, med hän-
syn till vad som hade framkommit om mannens avsikt med uppgifterna, att 
det inte kunde anses stå klart att dessa kunde röjas utan förbehåll. Högsta 
förvaltningsdomstolen avslog mannens överklagande. 

När det gäller utlämnande med förbehåll till forskare bör observeras att om 
en uppgift begärs ut av en myndighet som bedriver forskning kan uppgiften 
inte lämnas ut med förbehåll.513 Om forskaren däremot begär ut uppgifterna 
personligen kan ett förbehåll uppställas t.ex. med innebörden att uppgifter 
om patienten inte får publiceras eller lämnas vidare om uppgifterna inte av -
identifieras.514 Ett förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till 

513 Som tidigare framgått kan förbehåll enligt 10 kap. 14 § OSL endast uppställas i förhål-
lande till enskilda personer. Om en forskare begär ut uppgifter för en myndighets räkning ska 
bestämmelsen i 11 kap. 3 § OSL om sekundär sekretess tillämpas, vilket innebär att den sekre-
tess som gäller för de utlämnande uppgifterna följer med till den mottagande myndigheten.
514 I RÅ 1988 ref. 103 hade handlingar som fanns inom socialtjänsten begärts ut av en man 
i syfte att användas som underlag för hans uppsatsarbete inom ramen för sin högskoleutbild-
ning. Högsta förvaltningsdomstolen fann att handlingarna kunde lämnas ut med förbehåll. 
Det förbehåll som domstolen formulerade innebar bl.a. ett förbud att sprida uppgifter vidare 
om de inte avidentifierades. Vidare uppställde domstolen krav på hur mannen fick förfoga 
över handlingarna, bl.a. fick han inte föra bort handlingar som innehöll identifierbara upp-
gifter om enskilda, från myndighetens lokaler. Från rättspraxis kan även nämnas RÅ 1996 
not. 124 som gällde en man som hade begärt ut handlingar från en kammarrätt för att använ-
da dem i sitt examensarbete på juristprogrammet. Högsta förvaltningsdomstolen fann att 
handlingarna kunde lämnas ut med förbehåll som bl.a. innebar att han inte fick lämna vissa 
uppgifter vidare, utan avidentifiering. Vidare kan nämnas JO 2009/10 s. 539 där Riksarki-
vet hade beslutat om förbehåll riktat mot en enskild forskare. Förbehållet innebar bl.a. att 
forskaren inte fick publicera, sprida eller utnyttja vissa uppgifter. För ytterligare rättspraxis, se 
von Essen, Biobanksforskning – forskares möjligheter att få tillgång till vävnadsmaterial och 
personuppgifter, FT 2003 s. 209 f. samt där anförda rättsfall. Se även Rynning, Patientupp-
gifter som forskningsresurs – om integritetsskydd och intresseavvägningar, FT 2003 s. 95 ff., 
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en journalist skulle t.ex. kunna innebära ett förbud att publicera namn eller 
andra uppgifter som avslöjar patientens identitet.515 

Det förekommer att offentliga vårdgivare låter vårdstudenter vid universi-
tet och högskolor delta i vårdgivarens verksamhet. Under utbildningen kan 
kliniska placeringar om flera veckor vara förlagda hos vårdgivare och där kan 
studenterna i olika situationer ta del av uppgifter om patienter, t.ex. genom 
att närvara vid vård och behandling av en patient. Patientens personliga inte-
gritet måste skyddas även då en vårdgivare i det goda syftet låter studenter 
få insyn i den verksamhet som bedrivs. Som framgått framstår det emeller-
tid som osäkert om vårdstudenter ingår i den personkrets som enligt 2 kap. 
1 § OSL är skyldig att iaktta sekretess. Det förekommer att vårdgivare stäl-
ler upp som villkor för studenters deltagande att de accepterar att uppgifter 
lämnas ut till dem med förbehåll som inskränker deras rätt att lämna dessa 
uppgifter vidare eller utnyttja dem. Ett sådant förfarande kan anses ha visst 
stöd i förarbetena till OSL.516 

Under vilka förutsättningar kan en offentlig vårdgivare i förhållande till 
studenter uppställa förbehåll som uppfyller kraven i 10 kap. 14 § OSL? JO 
framhåller att ett formellt krav som ställs på ett förbehåll, när uppgiftsläm-
nandet sker på så sätt att den som mottar uppgifterna får närvara vid vårdgiva-
rens verksamhet, är att det ska preciseras vilka uppgifter förbehållet är knutet 
till.517 När en student deltar i en vårdgivares verksamhet handlar det om att 
han eller hon fortlöpande får uppgifter utlämnande till sig. Möjligheten att 
låta studenter delta i vårdgivares verksamhet framstår som starkt begränsad 
eftersom det i princip måste vara omöjligt för vårdgivaren att i förväg avgöra 
vilka uppgifter som studenten kommer att få del av. 

Även om vårdgivaren uppställer förbehåll som uppfyller de formella kra-
ven, är det svårt att bortse från vad som konstateras av JO i det ovan citerade 
uttalandet i JO 2001/02 s. 437, nämligen att utrymmet för att genom ett 
beslut om förbehåll eliminera risken för men i allmänhet är starkt begränsat 

Rynning, Privatlivet och forskningen – en dyster lägesbeskrivning, SvJT 2009 s. 566 ff. samt 
Rynning, Integritetsskyddet i forskningen – en känslig historia, FT 2005 s. 466 ff. I den sist-
nämnda artikeln diskuterar Rynning RÅ 2003 ref. 18, det s.k. Gillbergärendet. Om detta 
ärende, se även Warnling-Nerep, Hemlig eller offentlig forskning om s.k. bokstavsbarn? Om 
talerätt i ärende om utlämnande av allmän handling, JT 2003–04 s. 133 ff. samt Ragnemalm, 
”Synnerliga skäl” för resning?, FT 2006 s. 91 ff. Även Bohlin har diskuterat offentlighet och 
sekretess i forskningen, se Bohlin, Offentlighet och sekretess i myndighets forskningsverk-
samhet, FT 1996 s. 183 ff. 
515 Se Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 302.
516 Se prop. 1979/80:2 s. 351.
517 Se JO 2009/10 s. 194. 
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när det gäller verksamheter där sekretess gäller med ett omvänt skaderekvisit. 
Detta framhålls av JO i beslut där 150 vårdtagares uppgifter hade lämnats 
ut till en utomstående. Inom hälso- och sjukvården lämnas uppgifter om ett 
betydligt större antal patienter ut till studenter vid olika vårdutbildningar. 
Mot bakgrund av detta framstår det som att det helt enkelt inte är möjligt 
att använda förbehåll vid utlämnande av uppgifter till studenter. Detta är 
ett problem som offentliga vårdgivare bör beakta och finna en lösning på 
innan de låter studenter delta i vårdgivarens verksamhet. Den lösning som 
regelverket för närvarande erbjuder är att inhämta patientens samtycke till 
att uppgifter om denne används i undervisning av vårdstudenter, eller att 
uppgifterna avidentifieras.518 

4.5.3.2 Uppgiften lämnas ut avidentifierad
För att en patient i offentlig eller privat hälso- och sjukvård ska lida men av 
att en uppgift lämnas ut krävs att den är hänförlig till henne, vilket inne-
bär att avidentifierade uppgifter om en patient som regel kan lämnas ut till 
utomstående utan att risk för att men uppkommer. I äldre förarbeten till OSL 
betonas att det i enstaka fall emellertid kan tänkas att en avidentifiering inte är 
tillräcklig för att hindra att sambandet mellan patienten och uppgiften spåras. 
Vidare påpekas att en bedömning av om en sådan risk föreligger får göras i 
det enskilda fallet.519 

I följande JO-beslut hade en registrator vid en offentlig vårdgivare anmälts 
för att ha lämnat ut en skrivelse till en journalist. Den som hade författat 
skrivelsen var dottern till en avliden patient. Registratorn hade avidentifierat 
skrivelsen genom att utelämna den avlidna patientens namn och personnum-
mer, utom födelseåret, samt dotterns namn och adress. Några dagar senare 
hade journalisten publicerat en artikel om en kvinna som hade avlidit på 
grund av en hjärntumör. Av artikeln framgick sådana uppgifter att dottern 
förstod att den handlade om hennes avlidna mamma. JO framhöll följande. 

”Jag vill dock i sammanhanget framhålla att enligt tryckfrihetsförordningens 
bestämmelser skall myndighet på begäran lämna ut innehållet i allmän hand-
ling till den del den är offentlig. Det föreligger således skyldighet att lämna 
ut sådana delar av en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Jag 
vill vidare understryka att det är angeläget att massmedia i sin bevakning av 
den offentliga förvaltningen inte i onödan hindras utan att myndigheterna i 

518 Om patientens samtycke, se avsnitt 4.6.2 nedan, om avidentifierade uppgifter, se avsnitt 
4.5.3.2 nedan. 
519 Se prop. 1979/80:2 s. 84. 
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sådana sammanhang lämnar den service som är möjlig. Det är därför i och för 
sig önskvärt att myndigheterna lämnar ut eljest sekretesskyddade uppgifter, 
då det är möjligt att avidentifiera dessa. Det kan dock många gånger vara 
en vansklig uppgift att avgöra om en avidentifiering är tillräckligt effektiv. 
Eftersom det här rör sig om uppgifter inom hälso- och sjukvården, vill jag 
vidare understryka att det är fråga om uppgifter som omfattas av en mycket 
stark sekretess. Uppgifter rörande enskildas hälsotillstånd eller andra person-
liga förhållanden får enligt sekretesslagen lämnas ut endast om det står klart 
att det kan röjas utan men för den enskilde eller honom närstående. Då det 
rör sig om uppgifter inom hälso- och sjukvården måste man således iaktta stor 
försiktighet vid prövning av om uppgifterna är av sådant slag att det inte går 
att hänföra dem till en enskild person.”520 

I följande avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen tolkades begreppet  
men. Rättsfallet gällde en enskilds begäran om att få ut avidentifierade 
journal kopior avseende en viss grupp av patienter. De aktuella patienterna 
erhöll vård vid en offentlig vårdgivares infektionsklinik. 

I RÅ 1993 not. 35 hade en kvinna begärt att få kopior av journalhandlingar 
avseende patienter som på grund av narkotikaproblem erhöll fria sprutor och 
kanyler vid en infektionsklinik. Vårdgivaren avslog kvinnans begäran med 
hänvisning till 7 kap. 1 § sekretesslagen, numera 25 kap. 1 § OSL. I kammar-
rätten yrkade kvinnan på att få ut journalhandlingarna i avidentifierat skick. 
I sitt yttrande till kammarrätten anförde vårdgivaren bl.a. följande. En jour-
nal avidentifieras inte endast genom borttagande av namn och personnum-
mer. I stor utsträckning innehåller de efterfrågade journalerna uppgifter om 
levnads- och bostadsförhållanden, smittvägar, sociala kontakter m.m., som 
medför att patienten eller någon honom närstående skulle lida men om upp-
gifterna röjs. Den grupp patienter som det här är fråga om är speciell, känslig 
och väl känd i vissa kretsar. Till och med ett utlämnande av avidentifierade 
journaler skulle genom gruppens relativa litenhet kunna medföra risk att 
patienterna skulle lida men. En avidentifiering av journalerna har av ansvarig 

520 JO 1984/85 s. 269, se närmare s. 271. I Kammarrättens i Sundsvall mål nr 355-2000 hän-
visas till det ovan citerade JO-uttalandet. Rättsfallet gällde en journalist som hos en patient-
nämnd hade begärt att få ta del av avidentifierade uppgifter i en utredning som patient-
nämnden hade gjort angående omvårdnaden av en person som vårdades vid ett äldreboende. 
Journalisten begärde att den utlämnade handlingen inte skulle avidentifieras såvitt gällde den 
ort där det aktuella äldreboendet var beläget. Enligt domstolens bedömning förelåg det risk 
för att den enskilde eller någon närstående till henne skulle kunna identifieras om den begärda 
uppgiften lämnades ut. Kammarrätten fann att det därför var riktigt av patientnämnden att 
avidentifiera handlingen såvitt gällde den ort i vilken det aktuella äldreboendet var beläget. 
Kammarrätten beslutade att avslå journalistens överklagande. 
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läkare därför bedömts inte vara möjlig. Enligt kammarrätten var det uppen-
bart att åtskilliga uppgifter i ifrågavarande ytterst integritetskänsliga journaler 
skulle medföra men för berörda om dessa skulle röjas. Beträffande enstaka 
avsnitt av journalerna kunde det, enligt kammarrätten, visserligen synas som 
om de skulle kunna lämnas ut utan att patientens identitet skulle kunna spå-
ras. Med beaktande av vårdgivarens yttrande fann kammarrätten att det inte 
med tillräcklig säkerhet stod klart att journalerna ens i någon del kunde läm-
nas ut, utan att patienten eller någon närstående till henne skulle lida men. 
Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som kammarrätten 
och fastställde kammarrättens dom. 

I samband med olycksfall som inträffat exempelvis i trafiken, på arbetsplatser 
och i skolor är det inte ovanligt att det i massmedia rapporteras uppgifter om 
antalet skadade, vilket sjukhus de har förts till, omfattningen av skadorna, en 
bedömning av de skadades hälsotillstånd m.m. För ett utlämnande av upp-
gifter som går att härleda till en specifik patient förutsätts som huvudregel 
att patienten har samtyckt till det.521 Norström och Sverne påpekar följande. 

”Att tala om att ett flertal personer förts till sjukhus efter en större trafikolycka 
strider inte mot sekretessen. Däremot kan det vara känsligt att tala om hur 
många som är allvarligt skadade och om någon avlidit. Särskilt när det är 
fråga om en mindre trafikolycka och de anhöriga ännu inte underrättats kan 
ett sådant utlämnande komma i strid med sekretessbestämmelserna. Försik-
tighet bör således iakttas i sådana fall.”522 

Det förekommer också att uppgifter om patienter röjs på Internet.523 I föl-
jande HSAN-beslut hade en sjuksköterska vid ett sjukhus anmälts för att 
ha åsidosatt sekretessen genom att ha gjort flera inlägg om en patient på ett 
diskussionsforum på Internet. 

I HSAN 2006/1464 var bakgrunden följande. En man hade remitterats till 
en neurokirurgisk klinik för utredning av tumör i hjärnstammen. Mannen 
hade genomgått en biopsi och dagen efter ingreppet hade en sjuksköterska 

521 Om patientens samtycke, se avsnitt 4.6.2 nedan. I JO 1982/83 s. 248 hade en radio-
reporter klagat på att han hade vägrats att få ut uppgifter från ett sjukhus om varför ett barn 
hade förts dit med ambulans. Sjukhuset uppgav bl.a. att barnets vårdnadshavare inte hade 
samtyckt till ett utlämnande varför uppgiften inte fick lämnas ut. Med hänsyn till vårdnads-
havarnas begäran fann JO inte anledning att rikta kritik mot sjukhuset. JO poängterade att 
tvärtom hade sjukhuset följt bestämmelserna i sekretesslagen, numera OSL. 
522 Sverne & Norström, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 38. 
523 Se t.ex. Dagens Medicin 2010-05-04 ”Sjukhus utreder hur nedsövd patient lades ut på 
Facebook” och Dagens Medicin 2010-10-06 ”Läkare hånade patient med nazisttatuering på 
Facebook”. 
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vid kliniken gjort flera inlägg i ett diskussionsforum på Internet. Av inläggen 
på Internet framgick bl.a. att sjuksköterskan var verksam vid den aktuella 
kliniken och att hon hade ställt frågor till övriga medlemmar i diskussions-
forumet om hur man skulle hantera att en ”ung manlig patient med två små 
barn hade diagnostiserats med en högmalign hjärnstamstumör och att han 
hade högst ett år kvar att leva”. Patienten anmälde sjuksköterskan till HSAN 
och uppgav bl.a. att närstående och även en bekant till honom hade funnit 
uppgifterna vara så pass samstämmiga med hans personliga förhållande att 
de hade kunnat identifiera honom. Sjuksköterskan uppgav bl.a. att inläggen 
om mannen handlat om en fiktiv person. HSAN uttalade att ett yppande av 
förhållanden som inte äventyrar skyddsintresset, dvs. patientens personliga 
förhållanden och integritet, inte kan anses strida mot tystnadsplikten även 
om de uppgifter som lämnas rör patientens sjukdom. Återgivande av ett helt 
avpersonifierat sjukdomsfall får ske så länge identifikation av patienten inte är 
möjlig. HSAN konstaterade att inte alla uppgifter som sjuksköterskan lämnat 
i sina olika inlägg överensstämde med mannens situation. HSAN konstate-
rade emellertid att mannens närstående utifrån sjuksköterskans olika inlägg 
ansett att de kunnat identifiera den omnämnda patienten. HSAN fann att 
sjuksköterskan inte fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen och ålade 
henne en disciplinpåföljd i form av en erinran. 

En ytterligare situation där frågan om avidentifierade patientuppgifter 
aktualiseras är, som framgått, i undervisningssituationer vid universitetens 
och högskolornas vårdutbildningar. Det förekommer att patientjournaler 
hos offentliga vårdgivare används i utbildningen, exempelvis genom att stu-
denter får till uppgift att studera journalhandlingar som delas ut till dem 
eller att journalhandlingar visas upp för dem. Undervisning tillhör normalt 
inte samma verksamhetsgren som den egentliga hälso- och sjukvården, vil-
ket innebär att när journalhandlingar används i undervisningssyfte sker ett 
röjande av uppgifter till utomstående, dvs. studenterna.524 För att ett sådant 
röjande ska vara tillåtet krävs, som nämnts, antingen att patienten har sam-
tyckt till att uppgifterna används i undervisning eller att uppgifterna är av -
identifierade.525 

Norström och Sverne framhåller att om det blir aktuellt att använda 
patientuppgifter i undervisning krävs, inom såväl den offentliga som den 

524 Sekretess gäller även inom samma myndighet, om olika verksamhetsgrenar är att betrakta 
som självständiga i förhållande till varandra, se 8 kap. 2 § OSL. 
525 I förarbetena till OSL diskuteras användningen av patientuppgifter i utbildningssyfte. 
Det uttalas att uppgifter om sjukdomar eller behandling som inte är möjliga att anknyta till 
en viss individ, dvs. avidentifierade uppgifter, inte omfattas av sekretess, se prop. 1979/80:2 
s. 173. 
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privata hälso- och sjukvården, att patienten samtycker till det. De framhåller 
vidare att endast om undervisningsmaterialet avidentifieras kan det användas 
utan samtycke.526 

4.5.4 Menprövningen i fall där patienten är avliden 
Inom den offentliga hälso- och sjukvården avses sekretessen enligt 25 kap. 
1 § OSL gälla även för avlidna patienter. Att patienten även efter sin död 
ska garanteras ett integritetsskydd uttrycks inte direkt i lag, men i äldre för-
arbeten till OSL understryks att sekretess även omfattar avlidna personer.527 
Lagstiftarens avsikt får således antas vara att en uppgift om en avliden patient 
får lämnas ut endast om det står klart att varken den avlidne eller dennes 
närstående lider men av att uppgiften röjs. I det följande fokuseras endast på 
den avlidne patientens rätt till integritetsskydd. Den delen av menprövning 
som måste göras beträffande patientens närstående berörs därför inte. 

Utgångspunkten för en menprövning är som framgått patientens egen 
upplevelse. Den som gör menprövningen måste försöka föreställa sig vad 
patienten skulle tycka om att uppgiften röjs för utomstående. Frågan är då vad 
prövningen ska avse i fall där uppgifter om en avliden person begärs utlämna-
de, eftersom den avlidne av naturliga skäl inte längre själv kan uppleva något 
men av att uppgifter rörande henne röjs för utomstående. I äldre förarbeten 
till OSL betonas att det vid en menprövning i princip saknar betydelse att 
den vars personliga förhållanden berörs i allmän handling har avlidit. Vidare 
framhålls att det inte bör vara uteslutet att låta sekretesskydd gälla till förmån 
för den avlidne själv, och därefter hänvisas till bestämmelserna i 5 kap. 4 § 
brottsbalken och 7 kap. 4 § fjortonde punkten tryckfrihetsförordningen om 
förtal av avliden.528 

En jämförelse med brottet förtal av avliden leder till att sekretess bör kunna 
gälla om uppgiften kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne, 
exempelvis för integritetskänsliga uppgifter som det med fog kan antas att 
den avlidne inte velat skulle komma till någon annans kännedom ens efter 
hans eller hennes död. Detta framhålls av Högsta förvaltningsdomstolen i 

526 Se Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 45 och s. 308. Om samtycke, 
se avsnitt 4.6.2 nedan.
527 Se prop. 1979/80:2 s. 84 f. Tillämpningsområdet för OSL skiljer sig således från tillämp-
ningsområdet t.ex. för personuppgiftslagen då den senare lagen endast är tillämplig beträf-
fande uppgifter om levande personer, se 3 § personuppgiftslagen och där legaldefinitionen 
av personuppgifter. Däremot, i likhet med OSL, omfattar PDL:s tillämpningsområde såväl 
levande som avlidna patienter, se 1 kap. 1 § andra stycket PDL. 
528 Se prop. 1979/80:2 s. 84 f. 
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ett beslut som gällde utlämnande av uppgifter från socialtjänsten där, liksom 
inom hälso- och sjukvården, det råder presumtion för sekretess. 

I RÅ 2007 ref. 16 var bakgrunden följande. En kvinna hade begärt att få ta 
del av vissa uppgifter i socialtjänstens journal som rörde hennes avlidne vuxne 
son. Socialtjänsten avslog kvinnans begäran med hänvisning till 7 kap. 4 § 
första stycket sekretesslagen, numera 26 kap. 1 § OSL, och anförde att ett 
utlämnande skulle kränka mannens frid eftersom han uttryckligen hade sagt 
att han inte ville att uppgifter om honom skulle lämnas ut till hans mamma. I 
sitt överklagande hos kammarrätten vidhöll kvinnan sin begäran och anförde 
bl.a. följande. Hennes son hittades död den 25 maj 2005 av en boendestöds-
grupp. Gruppen hade då under åtta dagar underlåtit att vidta åtgärder i sam-
band med att sonen inte öppnade när boendestödsgruppen skulle göra hem-
besök. Hon misstänkte att socialtjänsten försökte skydda sig genom att vägra 
lämna ut den dokumentation som måste finnas hos socialtjänsten. Hon hade 
tidigare erhållit kopior av sonens alla patientjournaler från olika vårdgivare 
utan några som helst sekretesshinder. Kammarrätten fann i likhet med social-
tjänsten att de begärda handlingarna inte kunde lämnas ut. I Högsta förvalt-
ningsdomstolen anförde kvinnan bl.a. att hennes tolkning av socialtjänstens 
beslut var att de ville dölja sina fel och därigenom inte skulle kunna ställas till 
ansvar. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att frågan i målet gällde 
om kvinnan skulle få ta del av den journal som förts inom socialtjänsten 
rörande hennes numera avlidne son. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att 
det stod klart att de närstående inte skulle lida men om journalen lämnades 
ut, varför frågan begränsades till i vad mån sekretess skulle gälla till förmån 
för den avlidne. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till förarbetsut-
talandena om att det vid tidpunkten för en menprövning i princip saknar 
betydelse att den vars personliga förhållanden berörs i en allmän handling har 
avlidit. Domstolen uttalade att med hänsyn till att den avlidnes rätt skyddas 
genom bestämmelser i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen om förtal 
av avliden, borde det inte vara uteslutet att sekretesskyddet också gällde till 
förmån för den avlidne själv. Därefter ställde Högsta förvaltningsdomstolen 
frågan vad prövningen ska avse i fall där uppgifter begärs utlämnade om en 
avliden person, eftersom det knappast låter sig göras att anse att en avliden 
person lider men. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till brottet förtal 
av avliden och uttalade att en jämförelse med detta brott leder till att sekretess 
bör kunna gälla om uppgiften kan anses kränka den frid som bör tillkomma 
den avlidne, t.ex. för integritetskänsliga uppgifter som det med fog kan antas 
att den avlidne inte velat skulle komma till någon annans kännedom ens 
efter hans eller hennes död. Domstolen fann att det skulle kränka den frid 
som borde tillkomma mannen om de handlingar som innehöll uppgifter som 
mannen själv lämnat om sin bakgrund och om vad han ansåg vara orsaken 
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till sin sjukdom, mot hans uttryckliga vilja, skulle lämnas ut till mamman. 
Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att mammans begäran om utläm-
nande därför skulle avslås beträffande vissa särskilt angivna handlingar, men 
att övriga handlingar kunde lämnas ut.529 

Vad gäller privat hälso- och sjukvård framgår varken av PSL eller av den lagens 
förarbeten att uppgifter om avlidna patienter avses omfattas av personalens 
tystnadsplikt. Lagstiftarens avsikt är, som framgått, emellertid att ett utläm-
nande av patientuppgifter ska föregås av en menprövning. Eftersom det i äldre 
förarbeten till OSL framhålls att det vid en menprövning i princip saknar 
betydelse att den vars personliga förhållanden berörs i en allmän handling har 
avlidit, skulle det kunna hävdas att motsvarande får anses gälla i privat hälso- 
och sjukvård. Det förhållandet att bestämmelsen i 5 kap. 4 § brottsbalken 
om förtal av avliden gäller i privat hälso- och sjukvård talar för att avlidna 
patienter får anses ha ett integritetsskydd även i privat hälso- och sjukvård. 

529 I Kammarrättens i Jönköping mål nr 2137-09 hade socialförvaltningen endast lämnat ut 
vissa uppgifter ur de journalhandlingar som en kvinna hade begärt att få ta del av hos myndig-
heten. De begärda journalhandlingarna rörde hennes avlidna vuxna dotter. I kammarrätten 
yrkade kvinnan på att få ta del av samtliga journalhandlingar. Kammarrätten hänvisade till 
RÅ 2007 ref. 16 och yttrade bl.a. att det av handlingarna i målet framgick att den avlidna 
kvinnan gett uttryck för att sekretess skulle råda gentemot hennes närstående. Kammarrätten 
fann att ett ytterligare utlämnande av uppgifter ur handlingarna skulle strida mot den avlidna 
kvinnans uttryckliga önskan och skulle kränka den frid som borde tillkomma henne. I Kam-
marrättens i Stockholm mål nr 33-08 hade en stadsdelsnämnd vägrat en man att få ta del av 
journalhandlingar rörande sin avlidne vuxne son. Domstolen hänvisade till RÅ 2007 ref. 16 
och bedömde att vissa journalhandlingar inte innehöll sådana integritetskänsliga uppgifter 
som det med fog kunde antas att den avlidne inte hade velat skulle komma till hans pappas 
kännedom. Kammarrätten fann att vissa av de begärda journalhandlingarna därför kunde 
lämnas ut till pappan. I Kammarrättens i Jönköping mål nr 3153-11 hade en man vägrats få 
ta del av sin avlidne vuxne sons journalhandlingar, som hade upprättats inom ramen för den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom Kriminalvården. Domstolen hänvisade till RÅ 2007 
ref. 16 och yttrade bl.a. att det i målet inte hade framkommit att sonen under sin levnad gett 
uttryck för att uppgifter om honom inte skulle lämnas ut till hans pappa. Kammarrätten fann 
med hänsyn till pappans relation till sonen, syftet med begäran samt karaktären på de flesta 
uppgifterna att ett utlämnande av patientjournalen inte skulle kränka den avlidnes frid. Inte 
heller i Kammarrättens i Jönköping mål nr 3544-11 ansågs att ett utlämnande av den begärda 
handlingen skulle kränka den avlidnes frid. Den som hade begärt ut den aktuella handlingen 
var den avlidne patientens sambo och även i detta rättsfall hänvisade domstolen till RÅ 2007 
ref. 16. 
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4.6 Genombrott i integritetsskyddet 
4.6.1 Inledning 
Syftet med bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt är, som framgått, 
att utgöra ett skydd för patientens personliga integritet. Det finns emellertid 
ett antal bestämmelser i vilka anges att en uppgift om en patient under vissa 
förutsättningar får lämnas till utomstående, trots att sekretess eller tystnads-
plikt gäller för uppgiften. Detta innebär att om det vid en menprövning 
konstateras att en uppgift inte får lämnas till utomstående, följer frågan om 
uppgiften kan lämnas ut med tillämpning av någon bestämmelse som bryter 
sekretessen eller tystnadsplikten.530 

Patienten har en principiell rätt att förfoga över sitt integritetsskydd, vilket 
innebär att hon som huvudregel kan samtycka till att en uppgift om henne 
får lämnas till en annan enskild eller till en myndighet trots att uppgiften 
omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Ett genombrott i patientens integri-
tetsskydd kan således ske om patienten samtycker till ett utlämnande av en 
uppgift som rör henne.531 

Det är emellertid inte endast patientens samtycke som kan bryta sekre-
tessen och tystnadsplikten. Regelverket är konstruerat på så sätt att sekretess 
och tystnadsplikt får åsidosättas om det i lag eller förordning anges att en 
uppgift ska lämnas till utomstående. Det finns ett mycket stort antal sådana 
s.k. uppgiftsskyldigheter och de flesta av dessa ska fullgöras gentemot myndig-
heter.532 Därutöver finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser i OSL som 
gör det möjligt att från offentlig hälso- och sjukvård lämna sekretessbelagda 
uppgifter dels till enskilda personer, dels till andra myndigheter.

530 En bestämmelse som innebär att en sekretessbelagd uppgift under vissa förutsättningar 
får lämnas ut benämns enligt 3 kap. 1 § OSL som en sekretessbrytande bestämmelse. De 
sekretessbrytande bestämmelser som gäller för ett flertal myndigheter finns samlade i 10 kap. 
OSL. De sekretessbrytande bestämmelser som gäller endast för myndigheter som bedriver 
hälso- och sjukvård återfinns i 25 kap. OSL. Någon motsvarande konstruktion finns inte i det 
regelverk som gäller i privat hälso- och sjukvård. 
531 Som tidigare nämnts är skyddet för patientens personliga integritet centralt för avhand-
lingens syfte och i avhandlingen utgår begreppet personlig integritet från tre aspekter. En av 
dessa aspekter är att patientens möjlighet att själv bestämma och förfoga över information 
om den egna personen är av avgörande betydelse för integritetsskyddet. I avsnitt 4.6.2 nedan 
undersöks och analyseras patientens rätt att bestämma vilka uppgifter om sig själv som hon 
vill dela med sig av till andra enskilda och till myndigheter. 
532 För att kunna beskriva och analysera patientens integritetsskydd i offentlig och privat 
hälso- och sjukvård räcker det således inte att studera enbart OSL och PSL. Det är även 
nödvändigt att beakta de lagar och förordningar i vilka anges att en uppgift under vissa förut-
sättningar ska lämnas till olika mottagare utanför vårdgivarens verksamhet. 
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Genom dessa bestämmelser som anger att en uppgift, trots sekretess eller 
tystnadsplikt, får lämnas till utomstående har det således skapats möjligheter 
att från hälso- och sjukvården lämna ut patientuppgifter, även om utlämnan-
det leder till men för patienten och även om hon inte samtycker till det.533 

4.6.2 Patientens samtycke 

4.6.2.1 Patientens rätt att förfoga över sitt integritetsskydd
Inom den offentliga hälso- och sjukvården har patienten en principiell rätt att 
förfoga över sitt integritetsskydd, vilket följer av att en enskild enligt 12 kap. 
2 § första stycket OSL helt eller delvis kan häva den sekretess som gäller 
till skydd för denne, om inte annat anges i lag.534 Denna sekretessbrytande 
bestämmelse innebär att patienten som huvudregel kan samtycka till att upp-
gifter om henne lämnas både till en annan enskild person och till en myn-
dighet.535 Att den enskilde ska ha rätt att förfoga över sitt integritetsskydd 
förklaras med att 

”[ä]r sekretess föreskriven till förmån för enskild, är det ganska givet att denne 
själv skall kunna förfoga över sekretessen.”536 

Tystnadsplikten inom privat hälso- och sjukvård innebär, som framgått, att 
uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inte 
obehörigen får röjas. I PSL finns, till skillnad från OSL, däremot inte någon 

533 I avhandlingen utgår, som nämnts, begreppet personlig integritet från tre aspekter. En 
av dessa aspekter är att allt uppgiftsutlämnande utan patientens samtycke innebär intrång i 
patientens personliga integritet samt att intrång kan rättsligt sett anses godtagbara respektive 
icke godtagbara. I avsnitt 4.6.3 och 4.6.4 nedan undersöks och analyseras olika bestämmelser 
som innebär att en uppgift får lämnas till utomstående, oavsett om patienten vill dela med 
sig av dessa eller inte. Dessa bestämmelser får antas ha föregåtts av en intresse avvägning som 
resulterat i att intrånget ansetts godtagbart. 
534 Patientens rätt att förfoga över sitt integritetsskydd anses även följa av bestämmelsen i 
12 kap. 1 § OSL. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess till skydd för patienten inte i 
förhållande till patienten själv, vilket innebär att patienten som huvudregel har rätt att få 
ta del av uppgifter som rör henne. Om patientens rätt att få ta del av sin patientjournal, se 
avsnitt 5.2.2 nedan. 
535 Patientens förfoganderätt över sin sekretess inskränks emellertid om förutsättningarna i 
25 kap. 6 och 7 §§ OSL är uppfyllda, dvs. i situationer när sekretess föreligger även gentemot 
patienten själv. Om sekretess gentemot patienten själv, se avsnitt 5.3 nedan. Det kan påmin-
nas om att enligt 12 kap. 2 § andra stycket OSL kan den patient som lämnar sitt samtycke 
till att en annan enskild person får del av hemliga uppgifter om henne, som villkor kräva att 
den offentliga vårdgivaren ställer upp förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna 
uppgifterna vidare eller utnyttja dem. Uppställande av förbehåll undersöks och analyseras 
ovan i avsnitt 4.5.3.1.
536 Prop. 1979/80:2 s. 329. 
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uttrycklig bestämmelse om att den enskilde förfogar över sitt integritetsskydd. 
I äldre förarbeten till PSL uttalas emellertid att 

”[ä]r tystnadsplikt föreskriven till förmån för en enskild, är det ganska givet 
att denne själv skall kunna efterge tystnadsplikten. Detta får anses följa av 
kravet att röjandet skall vara obehörigt. Tystnadsplikten kan alltså efterges 
genom samtycke av en berörd enskild.”537

Mot bakgrund av det ovan citerade förarbetsuttalandet kan lagstiftarens avsikt 
knappast vara annan än att även en patient inom privat hälso- och sjukvård 
ska ha rätt att förfoga över sitt integritetsskydd. Jag är därför inte ense med 
utredningen Vårdens ägarformer – vinst och demokrati som år 2003 ifråga-
satte om en patientjournal hos en privat vårdgivare ens med samtycke från 
patienten kan överlämnas till en annan privat vårdgivare.538 

Jag har tidigare i avhandlingen framhållit vikten av att tydliggöra det mate-
riella innehållet i de bestämmelser som avser att utgöra ett integritetsskydd 
inom privat hälso- och sjukvård, bl.a. vad som enligt 6 kap. 12 § första stycket 
och 16 § PSL avses med uttrycket obehörigt röjande. För närvarande anges i 
bestämmelserna att som obehörigt röjande inte anses att någon fullgör sådan 
uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. Det framstår som ange-
läget att ett förtydligande görs i PSL, nämligen att det tydliggörs att som obe-
hörigt röjande inte anses att uppgiften lämnas ut med patientens samtycke. 
En sådan bestämmelse skulle kunna ha följande lydelse: En enskild kan helt 
eller delvis häva tystnadsplikten som gäller till skydd för honom eller henne. 

4.6.2.2 Vem kan samtycka? 
Inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård är det som huvudregel 
patienten själv som kan lämna ett rättsligt giltigt samtycke till att en uppgift 
om henne lämnas till en annan enskild person eller till en myndighet.539 En 
patient kan dock på grund av låg ålder, sjukdom eller av annan orsak sakna 
rättslig handlingsförmåga, vilket anses innebära ett hinder för patienten att 
samtycka till ett uppgiftsutlämnande till utomstående.540 

537 Prop. 1980/81:28 s. 23. 
538 Se SOU 2003:23 s. 133.
539 Eftersom det som huvudregel är patienten själv som kan lämna ett rättsligt giltigt sam-
tycke till att en uppgift om henne lämnas till utomstående, kan patientens närstående inte 
samtycka till ett uppgiftsutlämnande, med mindre att det föreligger en fullmakt från patien-
ten. 
540 Se t.ex. RÅ 1989 ref. 11 och RÅ 1991 not. 167.
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Om en underårig patient t.ex. på grund av sin låga ålder bedöms sakna 
rättslig handlingsförmåga, krävs som huvudregel att vårdnadshavaren sam-
tycker till att uppgifter rörande barnet lämnas till utomstående. Detta följer 
av bestämmelsen i 6 kap. 11 § föräldrabalken om vårdnadshavarens rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelä-
genheter, t.ex. att förfoga över barnets integritetsskydd.541 Vårdnadshavarens 
bestämmanderätt enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken uttunnas dock i takt med 
barnets stigande ålder och mognad. Detta gäller även frågan om förfogande-
rätten över barnets integritetsskydd. Någon fast åldersgräns finns inte angiven 
i lag, vilket innebär att bedömningen av barnets mognad i varje enskilt fall blir 
avgörande för om det är vårdnadshavaren, barnet eller de båda som bestäm-
mer i en viss situation.542 Ett äldre barn kan således ensamt anses förfoga över 
den sekretess eller tystnadsplikt som är föreskriven till förmån för henne, 
vilket innebär att endast barnets samtycke krävs för ett uppgiftsutlämnande. 
Det kan också vara så att barnet och dennes vårdnadshavare tillsammans anses 
förfoga över sekretessen eller tystnadsplikten, vilket innebär att såväl barnets 
som vårdnadshavarens samtycke krävs för att få lämna ut uppgifter rörande 
barnet.543 

En vuxen patient kan t.ex. på grund av sjukdom sakna rättslig handlings-
förmåga. I följande avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen gjordes en 

541 Även om vårdnadshavaren bedöms ensam förfoga över barnets sekretess finns det en möj-
lighet att utan vårdnadshavarens samtycke lämna uppgifter mellan myndigheter inom social-
tjänst och hälso- och sjukvård, om syftet är att hjälpa barnet, se 25 kap. 12 § OSL. Denna 
bestämmelse behandlas i avsnitt 4.6.4.3 nedan. Därutöver finns en skyldighet enligt 14 kap. 
1 § socialtjänstlagen att lämna uppgifter till socialtjänsten. Denna bestämmelse innebär att 
myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom liksom anställda hos sådana myndig-
heter är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan 
innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Kravet på samtycke från 
vårdnadshavare försvagas betydligt genom bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 14 kap. 
1 § socialtjänstlagen, eftersom sekretessen bryts oberoende av vårdnadshavarens samtycke. 
Dessutom, om situationen är brådskande kan vårdnadshavarens förfoganderätt över barnets 
integritetsskydd undantagsvis inskränkas enligt bestämmelsen om nöd i 24 kap. 4 § brotts-
balken. 
542 Se prop. 1988/89:67 s. 36. Schiratzki menar att ”svensk rätt innehåller fyra viktiga ålders-
gränser, arton, sexton, femton och tolv år, för att konstruera barndom alternativt uttryckt för 
att ge barn flera rättigheter och ökat ansvar”, se Schiratzki, Etik och samtycke i barnforskning, 
FT 2011 s. 135. För frågan om vem som är att anse som ett barn, se även t.ex. Svensson, Barns 
rätt i hälso- och sjukvård s. 60 ff. samt Rynning, Barns rätt i vården – Juridiska aspekter, i: 
Söderbäck (red.), Barns och Ungas rätt i vården s. 119 ff. 
543 Se t.ex. prop. 1979/80:2 s. 330 och prop. 1988/89:67 s. 36. För en närmare diskussion av 
vårdnadshavarens förfoganderätt över den underåriga patientens integritetsskydd, se avsnitt 
6.3 nedan. 
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bedömning av en vuxen patients kapacitet att samtycka till att uppgifter om 
honom skulle lämnas till utomstående. 

I RÅ 1991 not. 167 hade en kvinna, tillika god man, nekats att få ta del av 
sin vuxne sons patientjournal vid en psykiatrisk klinik. Sonen, som led av 
schizofreni, hade skrivit en fullmakt enligt vilken hans mamma skulle få ta del 
av hans patientjournal. I ett yttrande till kammarrätten uppgav en klinikchef 
bl.a. att det vid undersökningar hade framkommit att schizofrena patienter 
är våldsamma mot sina föräldrar i en helt annan utsträckning än som tidi-
gare varit känt. Enligt klinikchefen var det okänt när fullmakten skrivits och 
mamman hade motsatt sig att han frågade sonen om han verkligen ville att 
mamman skulle få ta del av journalen. Klinikchefen uppgav vidare att en 
bedömning hade gjorts att mannen inte var medveten om att hans mamma 
ville få ta del av hans journal. Om mamman fick ta del av journalen och 
sonen i efterhand skulle bli medveten om det, skulle det i sämsta fall medföra 
”risk för en stark försämring av kontakten mellan mamman och sonen samt 
även våldshandlingar”. Det fanns därför, enligt klinikchefen, en risk för att 
patienten skulle kunna ta skada om journalen lämnades ut. Kammarrätten 
konstaterade att sekretess gällde för uppgifterna i mannens journal samt att 
det fanns en fullmakt från sonen att mamman skulle få ta del av hans journal. 
Enligt domstolen var det dock inte klarlagt att sonen hade gett ett godtagbart 
samtycke till utlämnandet, vilket ansågs medföra att journalhandlingarna inte 
kunde lämnas ut till mamman. Högsta förvaltningsdomstolen yttrade att vad 
som hade förekommit i målet gav inte tillräckligt stöd för den bedömningen 
att sonen skulle ha saknat kapacitet att till förmån för mamman förfoga över 
den sekretess som gällde i hans intresse. Högsta förvaltningsdomstolen upp-
hävde kammarrättens dom och vårdgivarens beslut och återförvisade målet 
till vårdgivaren för ny handläggning.

Att ha en god man eller förvaltare anses i sig inte utgöra något hinder för 
patienten att själv samtycka till ett utlämnade, eftersom denne fortfarande kan 
ha rättslig handlingsförmåga. I det enskilda fallet kan det dock finnas anled-
ning att pröva huruvida en patient med god man eller förvaltare fortfarande 
har rättslig handlingsförmåga.544 Det finns dock inga särskilda bestämmelser 
som uttryckligen tar sikte på vem som kan lämna samtycke till ett utlämnande 
av uppgifter som rör en vuxen patient som saknar rättslig handlingsförmåga. 

544 Se RÅ 1989 ref. 11. Om detta rättsfall, se avsnitt 5.2.2 nedan. För en diskussion om grän-
serna för god mans och förvaltares bestämmanderätt över den enskilde, se t.ex. SOU 2004:112 
s. 576 f. Det kan nämnas att verksamhetschefen har en skyldighet att till överförmyndaren 
anmäla en patients behov av god man eller förvaltare, se 2 § tredje punkten förordningen 
(1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården. 
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I 25 kap. 13 § OSL finns en sekretessbrytande bestämmelse som innebär 
att om en vuxen patient till följd av en sjukdom eller av annan orsak inte 
kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar inte sekretessen att de 
uppgifter som behövs för att patienten ska kunna få nödvändig vård och 
omsorg lämnas till en annan offentlig vårdgivare, till socialtjänsten, till en 
privat vårdgivare eller till en privat verksamhet på socialtjänstens område.545 
Någon motsvarande möjlighet för personalen i privat hälso- och sjukvård att, 
trots tystnadsplikt, lämna ut sådana uppgifter finns dock inte.

Lagstiftaren har även skapat en sekretessbrytande bestämmelse som möj-
liggör ett utlämnande av uppgifter från privata patientjournaler som efter 
beslut av Socialstyrelsen har omhändertagits och som förvaras i en arkivmyn-
dighet.546 Denna möjlighet anges i 25 kap. 14 § OSL och är avsedd att till-
lämpas i fall där det finns ett mycket stort behov av en viss uppgift för vården 
och behandlingen av patienten, som på grund av medvetslöshet eller andra 
omständigheter inte kan samtycka till utlämnandet.547 Avsedd mottagare av 
en sådan uppgift är personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal.

Slutligen kan nämnas att det i äldre förarbeten till OSL påpekas att en 
patient, som samtycker till att en sekretessbelagd uppgift om henne lämnas 
ut, kan vara offer för påtryckningar från utomstående. Vidare påpekas att det 
kan förekomma att patienten kan ta skada av att en utomstående får ta del av 
uppgifter. Det framhålls emellertid att en myndighet som med hänvisning till 
patientens bästa vägrar att beakta hennes samtycke till utlämnande i längden 
kan förorsaka stora skadeverkningar genom att en osäkerhetskänsla skapas 
hos den enskilde, vilket kan leda till att förtroendet för myndigheterna kan 
rubbas.548 Någon liknande diskussion förs inte i förarbetena till tystnads-
pliktsbestämmelserna i PSL. 

4.6.2.3 Samtyckets beskaffenhet 
Hartlev menar att samtyckets betydelse som skydd för patientens integritet är 
avhängigt av vilka krav som uppställs på samtycket.549 Det kan konstateras att 
det varken i OSL eller i PSL uppställs några krav på samtyckets beskaffenhet; 
exempelvis krävs inte att ett lämnat samtycke ska ha föregåtts av information. 

545 Om denna sekretessbrytande bestämmelse i 25 kap. 13 § OSL, se även avsnitt 4.6.4.2 
och 4.6.4.3 nedan. 
546 Om omhändertagande av privata patientjournaler, se avsnitt 3.5.3 ovan. 
547 Se prop. 1991/92:104 s. 26. Om denna sekretessbrytande bestämmelse i 25 kap. 14 § 
OSL, se avsnitt 4.6.4.2 och 4.6.4.3 nedan. 
548 Se prop. 1979/80:2 s. 329. 
549 Hartlev, Fortrolighed i sundhetsretten – et patientretligt perspektiv s. 386.
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Norström och Sverne framhåller dock vikten av att patienten innan hon läm-
nar sitt samtycke till att uppgifter lämnas får klar och tydlig information om 
vad samtycket innebär och vilka uppgifter som kan komma att lämnas ut.550 

Det krävs inte heller att samtycket ska ha en viss form. I äldre förarbeten 
till OSL diskuteras vissa formella krav på samtycket, bl.a. uppges att ett sam-
tycke till ett utlämnande antingen kan vara uttryckligt, dvs. skriftligt eller 
muntligt, eller presumerat. Ett presumerat samtycke anses innebära att det av 
den enskildes beteende och förväntningar framgår att hon i viss utsträckning 
accepterar att en hemlig uppgift lämnas till utomstående.551 Det påpekas dock 
att även om det framgår av patientens beteende att hon i viss utsträckning 
accepterar att en sekretessbelagd uppgift lämnas ut, kan likhetstecken inte 
sättas mellan ett presumerat samtycke och en bedömning att utlämnandet 
inte kan vara annat än till nytta för patienten.552 I följande avgörande av 
Högsta förvaltningsdomstolen ansågs en läkare ha åsidosatt sin tystnadsplikt 
genom att utan samtycke från patienten ha lämnat uppgifter till Försäkrings-
kassan. Läkaren uppgav bl.a. att han hade bedömt att åtgärden att lämna ut 
de aktuella uppgifterna skulle vara till fördel för patientens möjligheter att få 
sin sjukdom godkänd som arbetsskada. 

RÅ 1994 not. 142 gällde ett disciplinärende gentemot en läkare som var 
verksam inom privat hälso- och sjukvård. HSAN hade beslutat att ålägga 
läkaren en disciplinpåföljd för att ha lämnat uppgifter rörande en kvinna till 
Försäkringskassan, utan att kvinnan hade lämnat sitt samtycke till det. Läka-
rens överklagande avslogs av kammarrätten. I sitt överklagande till Högsta 
förvaltningsdomstolen uppgav läkaren bl.a. att han tillsammans med kvinnan 
hade diskuterat arbetsskadan och att han hade uppfattat det som att hon hade 
önskat hans stöd och medverkan. Han uppgav även att det var nödvändigt för 
verksamheten som företagsläkare att medverka till att den anställde kunde få 
en korrekt bedömning på relevant material av sin arbetsskada. Vidare uppgav 
han att han hade bedömt att utlämnandet varit till fördel för kvinnas möjlig-
heter att få sin sjukdom godkänd som arbetsskada, och att han hade skäl att 
utgå från att ett hypotetiskt samtycke förelåg. Högsta förvaltningsdomstolen 
fann att han åsidosatt tystnadsplikten enligt 6 § 1980 års tillsynslag, numera 

550 Se Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 95. 
551 Se prop. 1979/80:2 s. 331. Lavin menar att metoden att genom presumtion konstruera 
fram ett samtycke bör tillgripas endast i undantagsfall. Han anser att förfarandet kan komma 
till användning, om det är uppenbart att den enskilde skulle ha lämnat sitt samtycke, om han 
varit i stånd att överväga frågan, se Lavins skiljaktiga mening i Högsta förvaltningsdomstolens 
dom RÅ 1999 ref. 38.
552 Se prop. 1979/80:2 s. 331.
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6 kap. 12 § första stycket PSL, när han utan kvinnans samtycke lämnat upp-
gifter till Försäkringskassan. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dock att 
felet som läkaren begått fick anses som ringa och beslutade att upphäva kam-
marrättens dom och HSAN:s beslut att tilldela läkaren en erinran. 

I följande HSAN-avgörande uppgav den anmälde läkaren att utlämnandet 
av sekretessbelagda patientuppgifter till en utomstående hade skett i syfte att 
hjälpa patienten. 

I HSAN 293/05 hade en man kontaktat en läkare, vid en offentlig vårdgivare, 
för att få ett intyg. Enligt läkaren var det inte klart i vilket syfte intyget skulle 
användas, varför läkaren tog kontakt med den vuxne patientens mamma för 
att få mer information om vad intyget skulle användas till. Enligt läkaren var 
hans avsikt att hjälpa mannen som hade svårigheter att kommunicera. Läka-
ren uppgav att han inte hade uppfattat att mannen motsatte sig att läkaren 
gjorde efterforskningar. HSAN konstaterade att det inte framgick av patien-
tens journal att mannen hade tillfrågats om kontakter med utomstående. 
HSAN ansåg att läkaren hade handlat olämpligt genom att kontakta patien-
tens mamma angående intyget och att han därigenom åsidosatt sekretessen. 
HSAN beslutade att ålägga läkaren en erinran. 

Beträffande samtyckets beskaffenhet kan vidare konstateras att det inte finns 
något lagstadgat krav på samtyckets omfattning, dvs. det krävs inte att det 
ska framgå av patientens samtycke vilka uppgifter som det lämnade samtycket 
omfattar. I äldre förarbeten till OSL uttalas emellertid att ett samtycke kan 
vara partiellt, dvs. att det antingen kan avse endast en viss uppgift i en större 
informationsmängd eller avse att uppgiften endast får lämnas ut till en viss 
mottagare.553 Följande HSAN-beslut utgör ett exempel på ett ärende som 
initierats av en patient, vars partiella samtycke inte hade beaktats vid utläm-
nandet av hennes patientjournal. 

HSAN 2009/0449 gällde en kvinna som hade lämnat ett skriftligt samtycke 
till att delar av hennes journal – röntgenutlåtande samt information om ka -
liumvärde – fick lämnas ut från en offentlig vårdgivare till en privat sådan. 
Trots detta hade hela hennes patientjournal lämnats ut. Den läkare hos den 
offentliga vårdgivaren som hade handlagt begäran medgav att han inte hade 
observerat begränsningarna i den skriftliga handlingen. HSAN konstaterade 
att den aktuella patientjournalen hade lämnats ut i strid mot kvinnans sam-
tycke. HSAN fann att det hade skett av oaktsamhet och beslutade att ålägga 
läkaren en erinran. 

553 Se prop. 1979/80:2 s. 331. 
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Avslutningsvis kan konstateras att det inte heller krävs att patientens samtycke 
till ett muntligt eller skriftligt uppgiftsutlämnande journalförs. JO framhåller 
däremot att patientens inställning till 

”[…] eftergift av sekretess [ska] dokumenteras och det bör ske på ett sådant 
sätt att risk för missförstånd och felbedömningar kan undvikas.”554 

Enligt 3 kap. 7 § första punkten Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) 
ska rutinerna för dokumentation av patientuppgifter även säkerställa att 
patientjournalen innehåller uppgifter om lämnade samtycken. Det får antas 
att Socialstyrelsen med uttrycket ”lämnade samtycken” avser samtycken såväl 
till medicinska åtgärder som till utlämnande av uppgifter. Om antagandet är 
korrekt innebär det att Socialstyrelsen, i motsats till lagstiftaren, uppställer ett 
krav på journalföring av patientens samtycke till uppgiftsutlämnande. 

Avsaknaden av krav på samtyckets beskaffenhet kan sammanfattas på föl-
jande sätt. För det första krävs inte att patientens samtycke till uppgiftsut-
lämnande ska föregås av information om samtyckets betydelse m.m. För det 
andra finns det inte något krav på hur samtycket ska vara utformat, t.ex. att 
det ska lämnas på en särskild upprättad handling. För det tredje finns det inte 
något krav på att av samtycket ska framgå vilka uppgifter som det lämnade 
samtycket omfattar. Slutligen, för det fjärde, uppställer lagstiftaren i vart fall 
inte något krav på att patientens samtycke ska journalföras. Såväl JO som 
Socialstyrelsen synes dock anse att lämnade samtycken ska dokumenteras i 
patientjournalen. Eftersom patienten ska erbjudas ett starkt integritetsskydd 
anser jag att starka skäl finns för att införa ett lagstadgat krav på att patientens 
samtycke antingen ska vara skriftligt eller muntligt, eller åtminstone ett lag-
stadgat krav på att det ska journalföras om, när och hur patientens samtycke 
har inhämtats. Avsaknaden av krav på samtyckets beskaffenhet kan möjligen 
bero på att den praktiska betydelsen av patientens samtycke är störst när det 
gäller utlämnande av uppgifter till enskilda personer. När det gäller utlämnan-
de av uppgifter till myndigheter minskar betydelsen av samtycket eftersom 
det finns ett stort antal bestämmelser om uppgiftsskyldighet, vilket innebär 
att det finns ett avsevärt större utrymme att utan patientens samtycke lämna 
uppgifter till myndigheter än till enskilda personer. 

554 JO 2011/12 s. 557, se särskilt s. 562. 
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4.6.3 Uppgift ska lämnas ut 

4.6.3.1 Bakgrund
Som nämnts tidigare finns ett stort antal bestämmelser i lag eller i förord-
ning som anger att patientuppgifter ska lämnas till utomstående. De flesta av 
dessa uppgiftsskyldigheter ska fullgöras gentemot myndigheter, medan endast 
några få ska fullgöras gentemot enskilda fysiska och juridiska personer.

En bestämmelse om uppgiftsskyldighet kan t.ex. ta sikte på utlämnande av 
en uppgift av ett speciellt slag, gälla en viss enskilds eller viss myndighets rätt 
att få del av uppgifter i allmänhet eller avse en skyldighet för en viss vårdgivare 
eller viss personal att lämna uppgifter till en enskild eller en myndighet.

En bestämmelse om uppgiftsskyldighet kan vara formulerad som att det 
finns en skyldighet att ”lämna uppgift”,555 ”lämna upplysningar”,556 ”lämna 
handlingar”,557 ”anmäla”,558 ”underrätta”559 eller liknande. Jag använder dock 
genomgående begreppet uppgiftsskyldighet även om den enskilda bestäm-
melsen skulle kunna beskrivas såsom en utlämnandeskyldighet, anmälnings-
skyldighet, underrättelseskyldighet etc. 

Huvudregeln i offentlig hälso- och sjukvård är enligt 8 kap. 1 § OSL att 
en sekretessbelagd uppgift inte får röjas för enskilda eller för andra myndig-
heter. Enligt bestämmelsen får dock en sekretessbelagd uppgift lämnas till 

555 Se t.ex. 6 kap. 15 § fjärde punkten PSL, 6 kap. 3 § andra stycket biobankslagen (2002:297), 
14 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, 43 § lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk  tvångsvård, 5 och 5 a §§ lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall, 
6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister, 8 § lagen (1991:2041) om särskild personutred-
ning i brottmål, 11 kap. 16 § och 16 kap. 10 § föräldrabalken, 6 kap. 6 § och 7 kap. 8 § lagen 
(2006:351) om genetisk integritet, 110 kap. 31 § socialförsäkringsbalken samt 3 kap. 5 § 
förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.
556 Se t.ex. 17 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 26 a § lagen (1991:1129) om rättspsy-
kiatrisk vård, 11 § tandvårdsförordningen (1998:1338) samt 10 § lagen (1975.1339) om 
justitiekanslerns tillsyn. 
557 Se. t.ex. 7 kap. 20 § första stycket PSL, 15 § andra stycket förordning (1992:289) om 
särskild personutredning i brottmål, m.m., 24 § läkemedelslagen (1992:859) samt 6 kap. 3 § 
andra stycket biobankslagen. 
558 Se t.ex. 2 kap. 5 §, 3 kap. 1 § tredje stycket, 3 kap. 6 §, 4 kap. 4 § första stycket och 
4 kap. 7 § smittskyddslagen, 3 kap. 5 § första stycket och 3 kap. 6 § första stycket PSL, 6 kap. 
6 § vapenlagen (1996:67), 4 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144), 14 kap. 1 § socialtjänst-
lagen (2001:453) samt 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488).
559 Se t.ex. 7 a § tredje stycket, 19 § tredje stycket, 20 § tredje stycket och 49 § lagen om psy-
kiatrisk tvångsvård, 11 b § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rätts-
psykiatrisk vård, 7 § förordning (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning, 3 kap. 3 och 
5 §§ och 4 kap. 5 § smittskyddslagen, 11 kap. 5 § tredje stycket utlänningslagen (2005:176), 
2 § fjärde punkten förordningen (1996:933) om verksamhetschef samt 24 § tredje stycket 
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   183 2012-08-01   11.08



184

4 Integritetsskyddets konstruktion

enskilda eller till andra myndigheter i de fall som anges i OSL eller i lag eller 
förordning, till vilken OSL hänvisar. OSL bygger således på principen att 
alla sekretessbrytande bestämmelser ska finnas i den lagen eller i den lag eller 
förordning som OSL hänvisar till. 

I den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 11 § sjätte punkten OSL 
hänvisas till olika lagar som innehåller uppgiftsskyldigheter gentemot enskil-
da, vilket innebär att dessa uppgiftsskyldigheter får fullgöras, trots att sekretess 
gäller för uppgiften. För att en uppgiftsskyldighet gentemot en enskild ska 
vara tillåten att fullgöra krävs således att den finns med i den uppräkning av 
lagar som finns i 25 kap. 11 § sjätte punkten OSL.560 

Enligt den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 28 § första stycket 
OSL hindrar sekretess inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet om 
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Detta innebär att för att det 
ska vara tillåtet att, trots sekretess, fullgöra en uppgiftsskyldighet gentemot en 
annan myndighet krävs endast att skyldigheten anges i lag eller förordning.561 

Inom privat hälso- och sjukvård är patientens integritetsskydd konstruerat 
så att uppgiftsskyldighet i såväl lag som förordning bryter personalens tyst-
nadsplikt, se 6 kap. 12 § första stycket och 16 § PSL. Därmed får samtliga 
uppgiftsskyldigheter gentemot enskilda och myndigheter fullgöras av perso-
nal hos privata vårdgivare, trots att uppgiften omfattas av tystnadsplikt. 

4.6.3.2 Uppgiftsskyldighet gentemot enskilda personer
I 25 kap. 11 § sjätte punkten OSL hänvisas till sex olika lagar som innehåller 
uppgiftsskyldigheter gentemot enskilda fysiska och juridiska personer, vil-
ket innebär att dessa uppgiftsskyldigheter bryter sekretessen. De lagar som 
räknas upp är lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smitt-
samma sjukdomar i brottmål, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 
smittskyddslagen (2004:168), 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk 
integritet m.m., lagen om blodsäkerhet samt lagen (2008:286) om kvalitets- 
och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Upp-
räkningen är uttömmande, vilket innebär att uppgiftsskyldigheter gentemot 
enskilda som anges i andra lagar än de som hänvisas till i 25 kap. 11 § sjätte 
punkten OSL, eller i förordningar, inte bryter sekretessen. 

Konstruktionen av 25 kap. 11 § sjätte punkten OSL innebär således att 
hälso- och sjukvårdssekretessen, för det första, får åsidosättas vid fullgörande 
av uppgiftsskyldigheten i 2 § andra stycket lagen om undersökning beträf-

560 Om uppgiftsskyldighet gentemot enskilda personer, se avsnitt 4.6.3.2 nedan. 
561 Om uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter, se avsnitt 4.6.3.3 nedan. 
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fande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål. I bestämmelsen regleras en 
uppgiftsskyldighet gentemot en målsägande i ett brottmål. Den uppgift som 
ska lämnas till målsägande är resultatet av en undersökning av den misstänk-
te.562 De sjukdomar som kan komma i fråga för provtagning är hivinfektion 
samt allvarliga s.k. blodsmittor, såsom hepatit B och C.563 

Vidare får, för det andra, hälso- och sjukvårdssekretessen åsidosättas vid 
fullgörande av uppgiftsskyldigheten i 28 § lagen om rättspsykiatrisk vård. 
Denna bestämmelse innebär att en chefsöverläkare är skyldig att, om den som 
är målsägande i det aktuella brottmålet önskar det, underrätta målsäganden 
om patienten har lämnat sjukvårdsinrättningen utan tillstånd eller inte åter-
vänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättning-
ens område har gått ut eller tillståndet har återkallats. Enligt bestämmelsen 
ska chefsöverläkaren även underrätta målsägande om beslut som innebär att 
patienten kommer att få vistas utanför sjukvårdsinrättningens område, att 
patienten ska genomgå öppen rättspsykiatrisk tvångsvård eller att tvångs-
vården ska upphöra.564 

För det tredje får, utan att hälso- och sjukvårdssekretessen uppställer hinder 
för det, följande uppgiftsskyldigheter i smittskyddslagen fullgöras: Den läkare 
som övertar behandlingsansvaret för en patient som gjort ett läkarbyte, ska 
enligt 3 kap. 3 § omedelbart underrätta den tidigare behandlade läkare om 
detta.565 Smittskyddsläkaren ska enligt 4 kap. 8 § andra stycket under vissa 
förutsättningar underrätta en närstående till patienten om smittrisken och om 
hur den kan förebyggas.566 Vidare ska smittskyddsläkaren enligt 6 kap. 6 § 
samarbeta med den behandlande läkaren och lämna de uppgifter som behövs 
för verksamheten.567 En patient får isoleras och den patient som har isolerats 
har rätt att få en stödperson.568 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till 

562 Om bakgrunden till denna uppgiftsskyldighet, se prop. 1988/89:5 s. 104 f. och 154 ff. 
samt prop. 2003/04:30 s. 253. 
563 Se prop. 2003/04:30 s. 253.
564 Om bakgrunden till denna uppgiftsskyldighet, se prop. 1990/91:58 s. 205 f., s. 211 och 
s. 327 f. samt prop. 1991/92:59 s. 31 ff. 
565 Om bakgrunden till denna uppgiftsskyldighet, se prop. 1988/89:5 s. 122 och prop. 
2003/04:30 s. 220. 
566 Denna uppgiftsskyldighet gentemot patientens närstående diskuteras närmare i avsnitt 
6.2.2.2 nedan. 
567 Om bakgrunden till denna uppgiftsskyldighet, se prop. 1988/89:5 s. 119 och prop. 
2003/04:30 s. 191. 
568 Se 5 kap. 1 och 19 §§ smittskyddslagen. 
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en stödpersons säkerhet ska chefsöverläkaren enligt 5 kap. 23 § till patientens 
stödperson lämna ut nödvändiga upplysningar om den isolerade patienten.569 

Konstruktionen av 25 kap. 11 § sjätte punkten OSL innebär att hälso- och 
sjukvårdssekretessen, för det fjärde, får åsidosättas vid fullgörande av uppgifts-
skyldigheterna gentemot närstående som återfinns i 6 kap. 5 § och 7 kap. 7 § 
lagen om genetisk integritet m.m. Uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 5 § innebär 
att ett barn som har kommit till genom en givarinsemination, om han eller 
hon uppnått tillräcklig mognad, har rätt att få del av de uppgifter om sperma-
donatorn som har journalförts i den särskilda journalen på det sjukhus där 
inseminationen har utförts.570 Uppgiftsskyldigheten i 7 kap. 7 § innebär att 
ett barn som avlats genom befruktning utanför kroppen med annat ägg än 
kvinnans eget eller med spermier från annan än kvinnans make eller sambo 
har, om han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av de uppgif-
ter om givaren som antecknats i sjukhusets särskilda journal.571 

För det femte får hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL 
åsidosättas vid fullgörande av uppgiftsskyldigheten i 16 a § lagen om blod-
säkerhet. Denna uppgiftsskyldighet innebär att den vårdgivare som har tagit 
emot blod eller blodkomponenter för transfusion ska lämna uppgift om blod-
mottagarens identitet till den blodcentral som levererade blodenheterna.572

Konstruktionen av 25 kap. 11 § sjätte punkten OSL innebär att hälso- och 
sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 §, för det sjätte, får åsidosättas vid fullgö-
rande av uppgiftsskyldigheten i 20 a, 20 b och 21 a §§ lagen om kvalitets- och 
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Enligt 20 a § 
ska en organisation för tillvaratagande under vissa förutsättningar lämna upp-
gifter om en levande givare till den mottagande vävnadsinrättningen.573 En 
organisation med ansvar för användning på människa ska enligt 20 b § bl.a. 
lämna uppgifter om biverkningar till den vävnadsinrättning som distribuerat 

569 Om bakgrunden till denna uppgiftsskyldighet, se prop. 2003/04:30 s. 144 f. och s. 233.
570 Om bakgrunden till denna uppgiftsskyldighet, se prop. 1984/85:2 s. 15 ff. Den särskilda 
journal som ska föras om givaren ska sparas i minst 70 år, se 6 kap. 4 § lagen om genetisk 
integritet. Det kan jämföras med att enligt 3 kap. 17 § PDL ska en journalhandling, om det 
inte dessförinnan förordnats att den ska förstöras, bevaras i minst tio år efter det att den sista 
uppgiften fördes in i journalen. Om bevarandetid för patientjournaler, se avsnitt 3.5.2 ovan. 
571 Om bakgrunden till denna uppgiftsskyldighet, se prop. 2001/02:89 s. 45 ff. och s. 62. 
Om den särskilda journal som ska föras, se föregående not. 
572 Om bakgrunden till denna uppgiftsskyldighet, se prop. 2007/08:2 s. 22 f. och s. 37. 
573 Med organisation för tillvaratagande avses en vårdinrättning, en avdelning på ett sjukhus 
eller en annan inrättning som tillvaratar mänskliga vävnader eller celler, och som inte behöver 
ha tillstånd att bedrivas som en vävnadsinrättning, se 2 § lagen om kvalitets- och säkerhets-
normer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. 
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vävnaderna eller cellerna.574 I 21 a § föreskrivs att en organisation med ansvar 
för användning på människa ska lämna uppgift om mottagarens identitet till 
den vävnadsinrättning som har distribuerat vävnaderna eller cellerna.575 

Några få uppgiftsskyldigheter gentemot enskilda har beslutats av reger-
ingen, t.ex. de i 2 § första och fjärde punkten förordningen (1996:933) om 
verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, verksamhetschefsförordningen. 
Enligt den första punkten ska verksamhetschefen ansvara för att någon när-
stående till patienten omedelbart underrättas när en patient avlider eller en 
patients tillstånd allvarligt försämras. Enligt bestämmelsens fjärde punkt ska 
verksamhetschefen ansvara för att någon närstående till patienten omedel-
bart underrättas om en patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är 
farlig för någon annans personliga säkerhet eller sitt eget liv. Av 25 kap. 11 § 
sjätte punkten OSL följer vilka uppgiftsskyldigheter gentemot enskilda som 
är sekretessbrytande. Verksamhetschefsförordningen återfinns dock inte i den 
uttömmande uppräkningen. Det finns inte heller någon annan bestämmelse 
i OSL som anger att verksamhetschefsförordningen är sekretessbrytande, vil-
ket innebär att stöd för ett uppgiftsutlämnande måste hämtas på annat håll i 
OSL, t.ex. att patienten samtycker till att uppgifter om henne lämnas ut.576 

Vad gäller den privata hälso- och sjukvården följer av 6 kap. 12 § första 
stycket och 16 § PSL att både de uppgiftsskyldigheter som regleras i lag och 
de uppgiftsskyldigheter som regleras i förordning bryter personalens tystnads-
plikt. Därmed ska samtliga uppgiftsskyldigheter gentemot enskilda fysiska 
och juridiska personer som anges i lagar och förordningar fullgöras av per-
sonal hos privata vårdgivare, oavsett om patienten kommer att lida men av 
utlämnandet och oavsett patientens inställning till utlämnandet. 

Utifrån regelverkets konstruktion erbjuds således patienten inom den 
offentliga hälso- och sjukvården i detta avseende ett starkare integritetsskydd 
i förhållande till andra enskilda personer, än patienten i den privata hälso- och 
sjukvården. Huruvida det också är lagstiftarens intention får anses oklart. 

574 Med organisation med ansvar för användning på människa avses en vårdinrättning, en 
avdelning på ett sjukhus eller en annan inrättning som använder mänskliga vävnader eller 
celler  på människa, se 2 § lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga 
vävnader och celler. 
575 Om bakgrunden till uppgiftsskyldigheterna i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid 
hantering av mänskliga vävnader och celler, se prop. 2008/09:36 s. 20 ff. 
576 Dessa uppgiftsskyldigheter gentemot patientens närstående undersöks och analyseras i 
avsnitt 6.2.2.3 och 6.2.2.4 nedan. 
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4.6.3.3 Uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter
Som nämnts ovan anges i 10 kap. 28 § OSL att sekretessen inte hindrar att 
en uppgift lämnas till en annan myndighet om uppgiftsskyldighet följer av 
lag eller förordning. Denna bestämmelse innebär således att om riksdag eller 
regering har beslutat att en viss uppgift ska lämnas från offentlig hälso- och 
sjukvård till en annan myndighet får det ske, trots att uppgiften är sekretess-
belagd. I äldre förarbeten till OSL uttalas att 

”[d]et är alltså fråga om en generell regel om att föreskrift i lag eller förordning 
om utväxling av uppgifter mellan myndigheter skall lända till efterrättelse utan 
hinder av sekretessregleringen.”577

I den privata hälso- och sjukvården anses det inte som obehörigt röjande att 
någon ur personalen fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller 
förordning. Detta innebär att om riksdag eller regering har beslutat att en viss 
uppgift ska lämnas får det ske trots att uppgiften omfattas av tystnadsplikt. 

Det finns en mängd olika myndigheter som exempelvis landsting, polis, 
socialnämnd, Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Krono-
fogdemyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket m.fl. Gentemot 
dessa samt en rad andra myndigheter finns ett mycket stort antal uppgifts-
skyldigheter i olika lagar och förordningar. Det framstår som att regelverkets 
konstruktion i detta avseende i princip gör det omöjligt för en patient att 
bilda sig en uppfattning om skyddet för den personliga integriteten. Ett sätt 
att göra det lättare för t.ex. patienten att överblicka vilka uppgiftsskyldigheter 
som gäller, skulle kunna vara att samla dessa i en särskild lag om uppgiftsskyl-
dighet i hälso- och sjukvård. En sådan lag skulle förmodligen även förenkla 
för lagstiftaren att bilda sig en uppfattning om effekten av att införa ytterligare 
uppgiftsskyldigheter.

Uppgiftsskyldigheterna kan innebära att personal inom hälso- och sjukvår-
den är skyldig att till vissa myndigheter anmäla sjukdomsfall. Som exempel 
kan nämnas skyldigheten för behandlande läkare enligt 2 kap. 5 § smitt-
skyddslagen att till smittskyddsläkaren anmäla misstanke om fall av allmän-
farlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, läkares skyldighet 
enligt 6 kap. 6 § vapenlagen (1996:67) att till polismyndigheten anmäla att 
en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen och läkares 
skyldighet enligt 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) att till Transport-
styrelsen anmäla att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha 
körkort. Uppgiftsskyldigheterna kan också röra andra uppgifter än sjukdom, 

577 Prop. 1979/80:2 s. 322.
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figur 1. Från den offentliga och den privata hälso- och sjukvården ska det, trots 
sekretess eller tystnadsplikt, lämnas patientuppgifter till de myndigheter som räknas 
upp i figuren ovan. Figuren ska ses som en illustration över exempel på vilka myn-
digheter som riksdag och regering har beslutat att patientuppgifter ska lämnas till. 
Det kan således finnas uppgiftsskyldigheter gentemot myndigheter som inte finns 
med i figuren. I bilaga 1 till avhandlingen beskrivs drygt 130 uppgiftsskyldigheter 
som ska fullgöras gentemot de myndigheter som finns i figuren. De flesta av dessa 
uppgiftsskyldigheter är tillämpliga såväl i offentlig som i privat hälso- och sjukvård. 
Vissa uppgiftsskyldigheter gäller dock endast i offentlig hälso- och sjukvård medan 
vissa andra endast gäller i privat sådan.
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t.ex. skyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) att anmäla 
till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd.578 Samtliga 
lagstadgade uppgiftsskyldigheter gentemot myndigheter får antas vara resul-
tatet av att lagstiftaren funnit att ett annat intresse har ansetts väga tyngre 
än patientens intresse av skydd för den personliga integriteten. Beträffande 
uppgiftsskyldigheter som beslutats av regeringen får det antas att även dessa 
har föregåtts av en intresse avvägning. I kapitel sju undersöks och analyseras 
olika uppgiftsskyldigheter som ska fullgöras gentemot polisen. 

Slutligen kan nämnas att det i äldre förarbeten till OSL understryks att 

”[f ]rån saklig synpunkt kan det däremot i vissa fall te sig tveksamt att rege-
ringen kan tunna ut en av riksdagen i lag beslutad sekretess till skydd för 
enskilda genom föreskrifter som medger att information lämnas från en myn-
dighet till en annan […].”579 

Som framgått finns det ett skydd för den personliga integriteten i grundlag. 
Sekretessregleringen har dessutom en nära anknytning till både tryckfrihets-
förordningen och regeringsformen. Det förefaller egendomligt att regeringen 
tillåts att meddela inskränkningar i något som dels skyddas av grundlag, dels 
har en koppling till grundlag. Jag anser att det kan ifrågasättas om regeringen 
ska kunna föreskriva om genombrott i patientens integritetsskydd.

4.6.3.4  Vilken information ska ges till patienten före och efter ett 
uppgiftsutlämnande? 

Enligt 8 kap. 6 § första stycket PDL ska den som är personuppgiftsansvarig 
enligt denna lag se till att den registrerade får information om personupp-
giftsbehandlingen. Informationen ska enligt andra stycket bl.a. innehålla upp-
lysningar om den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning. 
Patienten ska följaktligen informeras om vilka uppgiftsskyldigheter som kan 
bli aktuella i vårdgivarens verksamhet. I förarbetena till PDL betonas att det 
inte räcker att allmänt informera om att uppgiftsskyldighet förekommer.580 
Det finns således en intention att patienten ska ges utförlig information om 
personuppgiftsbehandling, men det kan ifrågasättas om konstruktionen av 
regelverket gör det möjligt att uppfylla den intentionen. Med hänsyn till det 
mycket stora antalet uppgiftsskyldigheter som finns spridda i olika lagar och 
förordningar framstår det som att lagstiftaren ålagt vårdgivare en skyldighet 

578 I 6 kap. 5 § fjärde stycket erinras om anmälningsskyldigheten i 14 kap. 1 § socialtjänst-
lagen. 
579 Prop. 1979/80:2 s. 323. 
580 Se prop. 2007/08:126 s. 265.
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som i praktiken sannolikt är omöjlig att fullgöra.581 Ur patientens perspektiv 
innebär det sannolikt att hon inte ens känner till vilka uppgifter om henne 
som, oavsett hennes inställning till det, kan komma att spridas till andra 
enskilda personer och myndigheter.

Varken i OSL eller i PSL finns något krav på att patienten ska informeras 
innan en uppgift om henne lämnas ut till utomstående.582 Inte heller finns 
det i OSL och PSL någon skyldighet att i efterhand informera patienten om 
att uppgifter om henne har lämnats ut. Det finns inte heller något krav i PDL 
att ett fullgörande av en uppgiftsskyldighet ska journalföras. Det kan således 
antas att de flesta utlämnanden sker utan att patienten känner till att uppgif-
ter om henne sprids till utomstående. Vidare kan det antas att patienten i de 
flesta fall över huvud taget aldrig får reda på att så skett. 

4.6.4 Uppgift får lämnas ut 

4.6.4.1 Bakgrund
Om en menprövning hindrar att en patientuppgift lämnas till utomstående, 
om patienten inte samtycker till ett sådant utlämnande eller om någon upp-
giftsskyldighet inte kan tillämpas, saknas det som huvudregel möjlighet att 
lämna ut uppgiften från hälso- och sjukvården. Som framgått tidigare har lag-
stiftaren emellertid skapat ett antal sekretessbrytande bestämmelser i syfte att 
göra det möjligt att lämna sekretessbelagda uppgifter från offentlig hälso- och 
sjukvård till enskilda personer och till andra myndigheter. Dessa sekretessbry-
tande bestämmelser innebär att personal inom offentlig hälso- och sjukvård 
har rätt men inte skyldighet att lämna ut uppgifter. 

Någon motsvarande reglering har dock inte skapats inom privat hälso- och 
sjukvård. 

4.6.4.2 Uppgift får lämnas till enskilda personer
I OSL finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser som kan tillämpas vid 
utlämnande av uppgifter till enskilda fysiska och juridiska personer. Två såda-
na sekretessbrytande bestämmelser finns i 25 kap. OSL och benämns här 

581 Det kan noteras att i förarbetena till PDL redogörs för några sådana bestämmelser om upp-
giftsskyldighet. De som nämns är uppgiftsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen  samt 
de som anges i lagen (1998:534) om hälsodataregister, se prop. 2007/08:126 s. 57 och s. 208. 
582 Det kan noteras att i en av Socialstyrelsens föreskrifter anges att en läkare som gör en 
anmälan till en polismyndighet enligt 6 kap. 6 § vapenlagen, ska svara för att den patient som 
berörs blir informerad om detta, se 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om 
anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen. Om läkares 
uppgiftsskyldighet enligt vapenlagen, se avsnitt 7.3 nedan.
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som specifika, eftersom de är tillämpliga endast inom hälso- och sjukvårdens 
område. Därutöver finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser samlade i 
10 kap. OSL som här benämns som generella, eftersom de är tillämpliga även 
inom andra myndigheter än de som bedriver hälso- och sjukvård. 

Den 1 juli 2008 infördes de två specifika sekretessbrytande bestämmelserna 
som gäller gentemot enskilda personer. Den ena finns numera i 25 kap. 11 § 
tredje punkten OSL och innebär att en uppgift om en patient får lämnas till 
såväl offentliga som privata vårdgivare, om den mottagande vårdgivaren ingår 
i ett system för sammanhållen journalföring enligt bestämmelserna i 6 kap. 
PDL.583 Sammanhållen journalföring enligt PDL innebär att vårdgivare kan 
få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar.584 I förarbetena 
uttalas att 

”[t]anken med den sammanhållna journalföringen är att öka patientsäkerhe-
ten med ett bibehållet integritetsskydd för patienten. Syftet är att patienterna 
ska känna ett så stort förtroende för den sammanhållna journalföringen som 
möjligt. Detta för att den sammanhållna journalföringen ska få ett fullgott 
genomslag.”585 

I 6 kap. 2 § tredje stycket PDL uppställs som villkor för att sådan direktåt-
komst ska få förekomma att patienten vid varje vårdepisod informeras om 
vad sammanhållen journalföring innebär samt ges möjlighet att motsätta sig 
att journaluppgifter görs tillgängliga för andra vårdgivare i ett sammanhållet 
journalföringssystem. Om patienten inte motsätter sig sammanhållen jour-
nalföring, får journalhandlingar hos en vårdgivare således göras tillgängliga 
för andra vårdgivare som deltar i ett sammanhållet journalföringssystem. I 
förarbetena uppges att 

”[b]estämmelsen kräver inte att den enskilde ska lämna ett uttryckligt och 
informerat samtycke till att uppgifter om honom eller henne får göras till-
gängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring utan inne-
bär endast att patienten har en möjlighet att motsätta sig detta. Bestämmelsen 
ger uttryck för vad man kan kalla för en opt out-modell eller, om man så vill, 

583 Utlämnande till offentliga vårdgivare som ingår i ett sammanhållet journalföringssystem 
behandlas i avsnitt 4.6.4.3 nedan. 
584 Se prop. 2007/08:126 s. 271. Med sammanhållen journalföring avses ett elektroniskt sys-
tem, som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter 
hos en annan vårdgivare, se 1 kap. 3 § PDL. Med direktåtkomst avses en viss form av elektro-
niskt utlämnande av personuppgifter till en mottagare utanför en vårdgivares organisation, se 
prop. 2007/08:126 s. 70 ff. och s. 105.
585 Prop. 2007/08:126 s. 129.
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en ordning i vilket ett tyst samtycke gäller för att journaluppgifter görs till-
gängliga för andra vårdgivare.”586

Om patienten däremot motsätter sig sammanhållen journalföring ska upp-
gifterna i enlighet med 6 kap. 2 § PDL spärras, vilket innebär att uppgifterna 
inte får göras tillgängliga för andra vårdgivare.587 I förarbetena understryks att 

”[d]e patienter som till varje pris vill behålla en hemlighet måste kunna vända 
sig till svensk hälso- och sjukvård i den trygga förvissningen om att kunna få 
gehör för sin klart uttalade vilja om hur spridd den elektroniska tillgänglighe-
ten till information om honom eller henne ska vara för hälso- och sjukvårds-
personal inom landet.”588

I förarbetena till PDL uttalas att redan då uppgifter förs in i den sammanhållna 
journalföringen utan att spärras, så att den är potentiellt tillgänglig för andra 
vårdgivare, sker ett utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess. Det 
konstateras att hälso- och sjukvårdssekretessen förutsätter en menprövning i 
varje enskilt fall. Vidare understryks att den sammanhållna journalföringen 
emellertid förutsätter att utlämnandet sker närmast rutinmässigt.589 Därefter 
konstateras att 

”[h]älso- och sjukvårdssekretessen utgör således ett hinder mot sammanhållen 
journalföring.”590

Den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 11 § tredje punkten OSL om 
att en uppgift om en patient får lämnas till en vårdgivare, om den mottagande 

586 Prop. 2007/08:126 s. 249. Att patienten kan motsätta sig ett tillgängliggörande innebär 
inte att hon har rätt att motsätta sig att uppgifter journalförs i det elektroniska system som 
vårdgivaren använder. Att patientens samtycke inte krävs för journalföring diskuteras i avsnitt 
3.3.1 ovan. 
587 Spärrade uppgifter kan andra vårdgivare som huvudregel inte ta del av, se 6 kap. 2 § 
PDL. För det fall patienten inte motsätter sig sammanhållen journalföring får, som nyss 
nämnts, uppgifterna göras tillgängliga för andra vårdgivare. Andra vårdgivare kan få del av 
sådana s.k. ospärrade uppgifter bl.a. om patienten samtycker till det, se 6 kap. 3 § första 
stycket PDL. För en diskussion om patientens inflytande vid sammanhållen journalföring, se 
prop. 2007/08:126 s. 107 ff. och s. 248 ff. Det kan noteras att JO i sitt remissvar till förslaget 
om patientdatalag påpekar att förslaget om sammanhållen journalföring ”synes från teoretiska 
utgångspunkter vara väl övervägt. Emellertid inställer sig frågan vilka problem som uppstår i 
den praktiska tillämpningen. Den föreslagna regleringen ställer i olika avseenden stora krav 
både på hälso- och sjukvårdspersonalen och på patienterna.”, se JO dnr 5515-2006. För en 
diskussion om PDL, se t.ex. Landelius, Patientdatalagen – en fråga om patientsäkerhet och 
integritet, FT 2008 s. 309 ff. 
588 Prop. 2007/08:126 s. 115.
589 Se prop. 2007/08:126 s. 127. 
590 Prop. 2007/08:126 s. 127.
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vårdgivaren ingår i ett system för sammanhållen journalföring, infördes av 
skälet att den vårdgivare som gör uppgifter tillgängliga för andra vårdgivare 
vid sammanhållen journalföring inte skulle behöva göra någon sekretess-
prövning i varje enskilt fall.591 Bestämmelsen innebär således att den enda 
sekretessbedömning som en offentlig vårdgivare behöver göra innan denne 
gör uppgifter om en patient tillgängliga bl.a. för privata vårdgivare i ett sam-
manhållet journalföringssystem är att patienten inte motsätter sig att så sker. 
I förarbetena uppges att 

”[s]kyddet för patientens personliga integritet vid sammanhållen journalföring  
är tillgodosett bl.a. genom patientdatalagens regler om patientens inflytande 
vid sådan journalföring […].”592 

Som framgått är avsikten med system för sammanhållen journalföring att 
både offentliga och privata vårdgivare ska kunna ha direktåtkomst till var-
andras elektroniska journalhandlingar, vilket kräver att uppgifter lämnas 
till andra vårdgivare som deltar i det sammanhållna journalföringssystemet. 
Beträffande privat hälso- och sjukvård har, som nyss nämnts, lagstiftaren dock 
inte skapat någon särskild bestämmelse som gör det tillåtet för privata vård-
givare att lämna uppgifter till andra vårdgivare i ett sammanhållet journalfö-
ringssystem. I detta avseende konstateras i förarbetena till PDL att 

”[n]ågon särreglering behövs inte för de privata vårdgivarna.”593 

Det citerade uttalandet ovan är sannolikt en replik på JO:s synpunkt att det 
finns anledning att överväga att införa ett motsvarande lagstadgat undantag i 
privat hälso- och sjukvård, dvs. så att det därigenom inte skulle finnas något 
hinder för att lämna ut uppgifter till vårdgivare som deltar i ett system för 
sammanhållen journalföring.594 I ett annat sammanhang konstateras att inom 
den privata hälso- och sjukvården gäller tystnadspliktsbestämmelsen i 2 kap. 
8 § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens, numera 6 kap. 12 § 
PSL. Därefter uttalas att 

”[t]ystnadsplikten innebär ett förbud mot att obehörigen röja uppgifter om 
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vid tolkningen av 

591 Se prop. 2007/08:126 s. 271.
592 Prop. 2007/08:126 s. 271.
593 Prop. 2007/08:126 s. 126.
594 Se prop. 2007/08:126 s. 127. Det kan även noteras att Lagrådet ifrågasatte om inte 
denna begränsning i den straffsanktionerade tystnadsplikten borde framgå av lag, se prop. 
2007/08:126 s. 353. Lagrådets invändning synes dock inte ha sin bakgrund i patientens rätt 
till skydd för den personliga integriteten, utan i stället i personalens rättssäkerhet.
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detta obehörighetsrekvisit brukar ledning sökas i sekretesslagens regler. Den 
bestämmelsen bör därför kunna tolkas på motsvarande sätt som 7 kap. 1 c § 
sjätte stycket 2 sekretesslagen [numera 25 kap. 11 § tredje punkten OSL; min 
anmärkning] när det gäller tillgängliggörande av uppgifter i sammanhållen 
journalföring.”595

Det framstår som märkligt att regeringen dels inte närmare motiverar sitt 
ställningstagande att det inte behövs någon särreglering i privat hälso- och 
sjukvård, dels nöjer sig med att konstatera att vid tolkningen av obehörighets-
rekvisitet brukar ledning sökas i sekretesslagens regler, eftersom det samtidigt 
framhålls att 

”[f ]ör tilltron till informationsutbytet är det av fundamental betydelse att det 
rättsliga stödet för detta inte kan sättas i fråga.”596 

Jag menar att det kan ifrågasättas om det finns något rättsligt stöd för ett 
utlämnande från privata vårdgivare som deltar i ett sammanhållet journal-
föringssystem. För att det ska vara tillåtet för privata vårdgivare att lämna 
ut uppgifter till andra vårdgivare som ingår i ett system för sammanhållen 
journalföring krävs att utlämnandet inte är att anse som ett obehörigt röjande. 
Som framgått är lagstiftarens ursprungliga avsikt att 

”[v]id tolkningen av obehörighetsrekvisitet ter det sig naturligt att söka viss 
ledning i det skaderekvisit som finns i sekretesslagens motsvarande bestäm-
melser. Härigenom bör man i sak nå en nära överensstämmelse mellan tyst-
nadsplikten för offentliga funktionärer och enskilda.”597

Den avsikt som uttrycks i det citerade uttalandet måste ses i sitt sammanhang. 
Vid tidpunkten för detta uttalande gällde hälso- och sjukvårdssekretessen  i 
två huvudsakliga verksamheter: dels inom hälso- och sjukvården och i annan 
medicinsk verksamhet, dels i sådan verksamhet hos en myndighet som inne-
fattade bl.a. tillsyn över hälso- och sjukvården. Det senast citerade uttalan-
det ovan kan knappast tolkas på annat sätt än att det är det skaderekvisit 
som fanns i 7 § sekretesslagen som avsågs, dvs. bestämmelsen om hälso- och 
sjukvårdssekretess som numera återfinns i 25 kap. 1 § OSL. Då, liksom nu, 
innebär detta omvända skaderekvisit att sekretess gäller om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att patienten eller någon närstående till henne 
lider men. Sedan tillkomsten av sekretesslagen har det införts en rad olika 

595 Prop. 2007/08:126 s. 248. 
596 Prop. 2007/08:126 s. 128.
597 Prop. 1980/81:28 s. 23. Ett uttalande med i princip samma innebörd finns i prop. 
1979/80:80 s. 45 f. 
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sekretessbrytande bestämmelser, medan några motsvarande ändringar inte 
vidtagits i tystnadspliktsregleringen inom privat hälso- och sjukvård. Det 
framstår som märkligt att den ursprungliga avsikten med obehörighetsrekvi-
sitet – att det ska tolkas utifrån skaderekvisitet i nuvarande 25 kap. 1 § OSL 
– i förarbetena till PDL har kommit att uppfattas som att ledning kan sökas 
i ”sekretesslagens regler.” En sådan tolkning av obehörighetsrekvistet innebär 
således att samtliga sekretessbrytande bestämmelser som finns i 10 kap. och 
25 kap. OSL även skulle kunna tillämpas i privat hälso- och sjukvård. En 
sådan tolkning skulle innebära att patientens integritetsskydd över tid kraftigt 
försämrats i privat hälso- och sjukvård, men utan att lagstiftaren har vidta-
git några ändringar i regelverket. Eftersom lagstiftarens intention är att även 
privata vårdgivare ska få lämna ut uppgifter till andra vårdgivare som deltar i 
ett sådant system krävs enligt min mening att den kommer till uttryck i lag. 
Patientens integritetsskydd måste vara tydligt och förutsägbart. Det framstår 
därför som angeläget att införa en bestämmelse i PSL som medger att uppgif-
ter från privata vård givare, utan hinder av tystnadsplikt, får lämnas till andra 
vårdgivare som deltar i ett sammanhållet journalföringssystem. 

Den andra specifika sekretessbrytande bestämmelsen som infördes den 1 
juli 2008 återfinns numera i 25 kap. 13 § OSL. Med stöd av denna bestäm-
melse får en sekretessbelagd uppgift om en patient lämnas bl.a. till en pri-
vat vårdgivare eller till en privat verksamhet på socialtjänstens område, som 
behövs för att patienten ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller 
annat stöd.598 En förutsättning för detta är att patienten på grund av sitt häl-
sotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att uppgiften lämnas ut.599 
Avsikten med den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 13 § OSL är att 

”underlätta samarbetet i den individinriktade patientverksamheten.”600

I förarbetena uttalas att 

”[p]å senare år har det blivit alltmer vanligt att kommunen eller lands-
tingen efter upphandling överlåter driften av en verksamhet till en privat 
aktör. Patienterna har också stora möjligheter att välja mellan olika vård-
givare. Detta innebär att uppgifter om en patient kan komma att spridas på 
en mängd aktörer, vilket kan vara vanskligt från patientsäkerhetssynpunkt. 

Vissa personer har vidare sammansatta vård- och stödbehov som inbe-
griper insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. […] En 

598 Denna bestämmelse medger även ett utlämnande till offentliga vårdgivare och socialtjäns-
ten, se avsnitt 4.6.4.3 nedan. 
599 Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 4.6.2.2 ovan. 
600 Prop. 2007/08:126 s. 160. 
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av flera brister som framhållits rör svårigheter i informationsutbytet inom 
vården och omsorgen med anledning av att ett gott och samlat omhänder-
tagande ofta är beroende av stöd och insatser från både landsting och kom-
muner samt privata vårdgivare eller privata entreprenörer som driver särskil-
da äldreboenden m.m. Ett kvarstående problem är de sekretessgränser som 
finns mellan hälso- och sjukvårdverksamheter som bedrivs av de inblandade 
aktörerna. Ett ytterligare problem är också att socialtjänstverksamhet, som 
utgör ett annat sekretessområde, inbegrips i vården och omsorgen.”601 

Därefter uppges att det mot bakgrund av de patientsäkerhetsaspekter som 
gör sig gällande när uppgifter om en patient i allt större utsträckning sprids 
på allt fler vårdgivare bör skapas ytterligare en sekretessbrytande bestämmelse 
för de fall hälso- och sjukvårdssekretessen hindrar att en patient får nödvän-
dig vård, omsorg, behandling eller annat stöd. Ett annat skäl för att skapa ett 
sekretessgenombrott uppges vara de brister i omhändertagandet som finns i 
integrerade verksamheter, vilka antas bero på att information om den enskilda 
patienten på grund av sekretessen inte alltid kan förmedlas mellan de olika 
verksamheterna i tillräcklig utsträckning.602 

I förarbetena betonas att det av bestämmelsen framgår att patientens sam-
tycke i första hand ska utverkas.603 Vidare framhålls att 

”[v]iljan hos den patient som klart och utan inflytande av allvarlig psyk-
isk störning eller liknande motsätter sig ett uppgiftslämnande ska alltid 
respek teras. Undantaget får inte tillämpas rutinmässigt. Då det i enskilda 
fall används, ska det ske med urskillning och varsamhet.”604

I förarbetena till 25 kap. 13 § OSL konstateras att förslaget till denna sekre-
tessbrytande bestämmelse 

”[…] är väl förenligt med bestämmelsen i 2 a § hälso- och sjukvårdslagen 
om att hälso- och sjukvård ska byggas på respekt för patientens självbestäm-
mande och integritet samt att vården och behandlingen så långt möjligt ska 
ut  formas och genomföras i samråd med patienten.”605

I det regelverk som ska tillämpas i privat hälso- och sjukvård har, som nämnts, 
lagstiftaren emellertid inte skapat någon motsvarande möjlighet för persona-
len att lämna ut uppgifter till andra privata vårdgivare m.fl. Det kan konsta-
teras att lagstiftaren inte heller har diskuterat om personal i privat hälso- och 

601 Prop. 2007/08:126 s. 167.
602 Se prop. 2007/08:126 s. 168.
603 Se prop. 2007/08:126 s. 272. 
604 Prop. 2007/08:126 s. 272. 
605 Prop. 2007/08:126 s. 169.
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sjukvård ska få åsidosätta sin tystnadsplikt i de fall som 25 kap. 13 § OSL tar 
sikte på. Lagstiftarens intention i detta avseende är alltså oklar. 

Det kan nämnas att lagstiftaren dock har skapat en möjlighet att få lämna 
ut uppgifter från privata journalhandlingar som Socialstyrelsen har beslutat 
att omhänderta med stöd av 9 kap. 1 § PDL och som efter omhändertagandet 
förvaras i ett landstingsarkiv. Avsedda mottagare i detta avseende är person-
kretsen hälso- och sjukvårdspersonal inom den offentliga och privata hälso- 
och sjukvården.606 Som framgått omfattas sådana omhändertagna privata 
journalhandlingar av en särskild sträng sekretess enligt 25 kap. 5 § OSL.607 
Ett åsidosättande av denna sekretess får emellertid enligt 25 kap. 14 § OSL 
ske om följande tre kriterier samtidigt är uppfyllda. För det första ska det 
vara fråga om att utlämnandet sker till hälso- och sjukvårdspersonal, för det 
andra att uppgiften behövs för vård eller behandling och för det tredje att 
det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. I förarbetena till OSL förkla-
ras att avsikten med detta särskilda undantag i 25 kap. 14 § OSL är att det 
endast ska komma till användning i fall där det finns ett mycket stort behov 
av en viss uppgift för vården och behandlingen av patienten, exempelvis när 
uppgiften är av stor – eller rent av avgörande – betydelse för vården av den 
patient uppgiften avser, men att denna på grund av medvetslöshet eller andra 
omständigheter inte kan samtycka till utlämnandet.608 

Det kan således konstateras att beträffande vuxna patienter som inte kan 
samtycka har lagstiftaren skapat en möjlighet för offentliga vårdgivare att 
lämna uppgifter bl.a. till privata vårdgivare. Någon motsvarande möjlighet 
för privata vårdgivare att lämna uppgifter till andra vårdgivare har dock inte 
skapats. Däremot har lagstiftaren skapat en möjlighet att utan patientens sam-
tycke lämna uppgifter från privata journaler som har omhändertagits och 
som förvaras i ett landstingsarkiv. Lagkonstruktionen synes i detta avseende 
erbjuda ett starkare integritetsskydd för patienter i privat hälso- och sjukvård, 
än för patienter i offentlig sådan. Detta integritetsskydd försvagas dock om 
Socialstyrelsen beslutar att omhänderta en privat vårdgivares patientjournaler. 

Det finns således två specifika sekretessbrytande bestämmelser som medger 
att sekretessbelagda uppgifter får lämnas till enskilda personer. Vad gäller 
generella sekretessbrytande bestämmelser, dvs. de som omfattar även andra 
myndigheter än de som bedriver hälso- och sjukvård, kan inledningsvis 10 kap. 

606 Om omhändertagande av privata vårdgivares patientjournaler, se avsnitt. 3.5.3. 
607 Sekretessen är absolut, dvs. den saknar skaderekvisit. För en diskussion om skaderekvisit, 
se avsnitt 4.5.1 ovan. 
608 Se prop. 1991/92:104 s. 25 f. 
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2 § OSL nämnas. Denna bestämmelse innebär att en uppgift om en patient får 
lämnas till en enskild person, om det är nödvändigt för att den offentliga vård-
givaren ska kunna fullgöra sin verksamhet. Syftet med bestämmelsen uppges 
vara att förhindra att sekretessregleringen gör det omöjligt för en myndighet 
och dess personal att sköta de uppgifter om åvilar myndig heten.609 

En annan generell sekretessbrytande bestämmelse finns i 10 kap. 6 § OSL, 
som ger regeringen en generell behörighet att medge dispens från sekretessen 
om det är motiverat av synnerliga skäl. 

Bestämmelsen i 10 kap. 10 § OSL innebär att den som är anställd hos en 
myndighet och är part i ett rättsligt förfarande får lämna en sekretessbelagd 
uppgift till en enskild för att kunna ta till vara sin rätt. Det kan innebära att 
sekretessbelagda uppgifter om en patient exempelvis lämnas från en läkare 
till läkarens advokat. En förutsättning för att en uppgift ska få lämnas i dessa 
situationer är att uppgiften behöver lämnas för att den anställde ska kunna ta 
till vara sin rätt inför den myndighet där förfarandet äger rum. 

Sekretessen utgör inte heller hinder för att lämna sekretessbelagda uppgif-
ter till fackliga företrädare, vilket anges i 10 kap. 11–13 §§ OSL. 

Slutligen finns det ytterligare en sekretessbrytande bestämmelse i 10 kap. 
14 § OSL, som innebär att en uppgift om en patient får lämnas till en enskild 
med förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare 
eller utnyttja den.610 

Som framgått finns det inte någon motsvarighet till de generella sekre-
tessbrytande bestämmelserna i PSL. Sammantaget innebär regelverkets kon-
struktion i detta avseende att patienten i privat hälso- och sjukvård erbjuds 
ett avsevärt starkare integritetsskydd gentemot andra enskilda personer, än 
patienten i offentlig hälso- och sjukvård. Huruvida det också är lagstiftarens 
intention får anses som oklart. 

4.6.4.3 Uppgift får lämnas till myndigheter
I det följande diskuteras de sekretessbrytande bestämmelser i OSL som lag-
stiftaren har skapat i syfte att möjliggöra ett utlämnande av sekretessbelagda 
uppgifter till andra myndigheter. Liksom i föregående avsnitt diskuteras först 
de specifika sekretessbrytande bestämmelserna, dvs. de som är tillämpliga 
endast inom hälso- och sjukvårdens område. Därefter beskrivs ett antal gene-
rella sekretessbrytande bestämmelser, dvs. de som är tillämpliga även inom 

609 Se prop. 1979/80:2 s. 122 f. Denna sekretessbrytande bestämmelse diskuteras i avsnitt 
6.2.2.3 och 6.2.2.4 nedan. 
610 Utlämnande av uppgifter med förbehåll undersöks och analyseras i avsnitt 4.5.3.1 ovan. 
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andra myndigheter än de som bedriver hälso- och sjukvård. I likhet med de 
sekretessbrytande bestämmelserna gentemot enskilda personer som diskuteras 
i föregående avsnitt finns det inte någon motsvarande reglering inom privat 
hälso- och sjukvård. 

Gemensamt för de specifika sekretessbrytande bestämmelserna är att dessa 
tillkommit efter ikraftträdandet av sekretesslagen. Den 1 juli 1991 infördes 
två sådana bestämmelser. Den första finns numera i 25 kap. 12 § OSL och 
tar sikte på uppgiftslämnande bl.a. till en annan offentlig vårdgivare eller till 
social tjänsten. Denna bestämmelse innebär att sekretess inte hindrar att en 
uppgift om en patient eller en närstående till henne lämnas om det behövs för 
att patienten ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Möjlighe-
ten att lämna ut en uppgift är dock begränsad på så sätt att den är tillämplig 
endast om patienten är under arton år, fortgående missbrukar alkohol, nar-
kotika eller flyktiga lösningsmedel eller vårdas med stöd av lagen (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård. Det är dess-
utom möjligt att med stöd av denna bestämmelse lämna en uppgift om en 
gravid kvinna eller någon närstående till henne, om uppgiften behöver lämnas 
för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.611

I förarbetena till den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 12 § OSL 
uttalas att de aktuella personerna – dvs. personer med missbruksproblem m.fl. 
– är särskilt utsatta i samhället och att de riskerar att hamna i en situation som 
medför att de blir utan vård och behandling på grund av att sekretessen utgör 
ett hinder mot att uppgifter lämnas.612 Det uppges att 

”vårdmyndigheterna på grund av sekretessen ibland är förhindrade att bistå 
enskilda på ett adekvat sätt.”613 

I förarbetena framhålls att en förutsättning, för att ett uppgiftsutbyte utan 
den enskildes samtycke ska kunna äga rum, bör vara att det framstår som 
nödvändigt för den enskilde från vård- och behandlingssynpunkt.614 Dock 
motiveras inte närmare varför uppgifter om underåriga behöver lämnas till 
andra offentliga vårdgivare och till socialtjänsten. Däremot förklaras utförligt 
varför uppgifter om personer med missbruksproblem, patienter som tvångs-
vårdas samt gravida kvinnor ska få lämnas ut, trots sekretess. När det gäller 
missbrukare framhålls att 

611 Inom socialtjänsten finns en motsvarande bestämmelse i 26 kap. 9 § OSL. 
612 Se prop. 1990/91:111 s. 11 f.
613 Prop. 1990/91:111 s. 11. 
614 Se prop. 1990/91:111 s. 13
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”[d]en enskilde skall därför även fortsättningsvis med förtroende kunna 
vända sig till en vårdmyndighet med sina missbruksproblem i förvissningen 
att uppgifterna om honom eller henne inte lämnas vidare utan att samtycke 
därtill lämnats. Undantaget skall därför ta sikte på endast dem som mera var-
aktigt missbrukar beroendeframkallande medel och för vilka behovet av vård 
och behandling är påtagligt.”615 

Vidare uttalas att det är särskilt angeläget att unga missbrukare erhåller 
adekvat  vård och behandling samt att det är viktigt att relevanta åtgärder kan 
sättas in på ett tidigt stadium av missbruket i syfte att förebygga en utveckling 
till grövre missbruk.616 

Möjligheten för offentliga vårdgivare att få lämna uppgifter om patien-
ter som vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om 
rättspsykiatrisk vård infördes år 2008, i samband med att vårdformen öppen 
psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård infördes.617 Lag-
stiftarens avsikt med undantaget från sekretess för denna patientgrupp är att 
vårdformerna öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård 
ska kunna genomföras i praktiken. Det framhålls att ett utbyte av informa-
tion mellan verksamheter naturligtvis bör vara väl känt för patienten och 
utgångspunkten bör vara att hon har samtyckt till att sekretessen hävs. Vidare 
framhålls att det emellertid kan uppstå problem när det inte är lämpligt eller 
ens möjligt att fråga patienten samt att patienten också kan motsätta sig ett 
utlämnande av en uppgift trots att den mottagande myndigheten har behov 
av den för att kunna ge nödvändig vård eller behandling. Beträffande intresse-
avvägningen uttalas att den i hög grad handlar om att balansera den enskil-
des behov av integritet och kontroll över vilka uppgifter som lämnas mellan 
huvudmännen mot behovet av en fungerande informationsöverföring för 
att garantera patientsäkerhet, vårdkvalitet och, när det är relevant, samhälls-
skydd.618 I förarbetena konstateras att 

”intresset av att få till stånd nödvändig vård, behandling eller annat stöd för en 
patient som ges psykiatrisk tvångsvård och som inte samtycker till ett infor-
mationsutbyte väger tyngre än patientens integritet i just de situationerna.”619

Beträffande gravida kvinnor uttalas i förarbetena till den sekretessbrytande 
bestämmelsen i 25 kap. 12 § att ju tidigare åtgärder vidtas beträffande en 

615 Prop. 1990/91:111 s. 13.
616 Se prop. 1990/91:111 s. 14.
617 Se prop. 2007/08:70. 
618 Se prop. 2007/08:70 s. 134.
619 Prop. 2007/08:70 s. 135.
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kvinna som missbrukar alkohol eller andra droger eller som i övrigt lever ett 
för fostret riskfyllt liv, desto större är möjligheterna för att hon ska föda ett 
friskt barn. Därefter betonas att det därför är viktigt att de vårdmyndigheter 
som kan ge en kvinna hjälp och stöd under graviditeten, främst mödrahälso-
vården och socialtjänsten men även den psykiatriska vården, så snart som 
möjligt får vetskap om kvinnans situation.620 De intressen som vägdes mot 
varandra var den gravida kvinnans intresse av ett starkt integritetsskydd och 
det ofödda barnets intresse av att få födas friskt. Det uttalas att 

”den gravida kvinnans krav på integritet i vissa fall måste efterges, om det är 
nödvändigt för att skydda ett foster från att skadas. I många fall kan sannolikt 
ett samtycke till uppgiftslämnandet erhållas eftersom de allra flesta gravida 
kvinnor torde vara villiga att göra en särskild ansträngning för att inte genom 
missbruk eller livsföring i övrigt utsätta fostret för risk att skadas. Det bör 
givetvis också på allt sätt eftersträvas att kvinnan går med på att uppgifter om 
henne lämnas ut. Om en intressemotsättning skulle uppstå, bör emellertid 
barnets intresse av att få födas friskt väga över kvinnans intresse av integritets-
skydd. De fall när en gravid kvinna på grund av detta skäl skulle avstå från att 
söka upp en mödravårdscentral torde vara ytterst få.”621 

Slutligen kan nämnas att det i förarbetena till denna sekretessbrytande 
bestämmelse i 25 kap. 12 § OSL uppges att 

”undantaget måste användas med urskillning och varsamhet. Undantaget bör 
tillämpas endast i situationer där det framstår som direkt påkallat för att bistå 
en enskild.”622

Ett uppgiftsutlämnande med stöd av 25 kap. 12 § OSL får endast ske till 
offentliga vårdgivare samt socialtjänsten. Beträffande uppgiftslämnande till 
privata vårdgivare måste således en sekretessbrytande bestämmelse hittas på 
annat håll i OSL, t.ex. den i 12 kap. 2 § OSL om att patientens samtycke 
bryter sekretessen. 

I det regelverk som gäller inom privat hälso- och sjukvård finns det inte 
någon bestämmelse som motsvarar den i 25 kap. 12 § OSL. Det innebär att 
för att ett uppgiftsutlämnande från personal hos en privat vårdgivare ska vara 
tillåtet krävs antingen att det står klart att patienten inte lider men av att upp-
giften lämnas ut eller att patienten samtycker till det. I förarbetena till 25 kap. 
12 § OSL nämns inget om ett eventuellt behov av att få lämna uppgifter från 

620 Se prop. 1990/91:111 s. 14.
621 Prop. 1990/91:111 s. 14.
622 Prop. 1990/91:111 s. 17. 
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den privata hälso- och sjukvården när det gäller denna grupp av medbor-
gare som lagstiftaren anser som särskilt utsatta i samhället. En remissinstans 
påpekade emellertid att förändringar i sekretesslagen, numera OSL, måste 
medföra motsvarande förändringar för den privat bedrivna verksamheten.623 
Remissinstansens synpunkt kommenterades dock inte av regeringen. Om det 
är lagstiftarens intention att barn som far illa, personer med missbruk, patien-
ter som vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om 
rättspsykiatrisk vård samt gravida kvinnor i detta avseende ska ha ett starkare 
integritetsskydd i privat hälso- och sjukvård än i offentlig sådan får anses oklart. 

Den andra sekretessbrytande bestämmelsen som infördes den 1 juli 1991 
finns numera i 25 kap. 11 § femte punkten OSL. Denna bestämmelse innebär 
att sekretessen inte hindrar att ett landsting eller en kommun som bedriver 
hälso- och sjukvård lämnar en uppgift om en patient till en annan sådan 
myndighet. En förutsättning är att utlämnandet sker för forskning eller fram-
ställning av statistik eller för administration och att det inte kan antas att 
patienten eller någon närstående till henne lider men om uppgiften lämnas ut. 
I förarbetena uttalas att hanteringen av uppgifter om patienter i stor utsträck-
ning sker med utnyttjande av ADB-teknik. T.ex. lagras uppgifter om patienter 
på lokal nivå hos vårdgivaren, och från dessa lämnas uppgifter dels till register 
på regional nivå, dels till Socialstyrelsens centrala register. Det framhålls att 
register av detta slag får anses vara en av förutsättningarna för att en modern 
hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas. Vidare framhålls att på samma sätt 
som uppgiftslämnande i vårdsyfte regleras av sekretesslagen, numera OSL, 
styr den lagen också möjligheterna till uppgiftslämnade av sekretessbelagda 
uppgifter för forskning, statistik och administration.624 Därefter konstateras att 

”[p]å en punkt finns dock anledning till tvekan om regelsystemet är utformat 
på ett godtagbart sätt. Det gäller formerna för den sekretessprövning som görs 
innan uppgifterna lämnas till […] registren.”625 

Det konstateras vidare att 

”[s]tatsmakterna och berörda myndigheters ställningstagande till de nu aktu-
ella informationssystemen på hälso- och sjukvårdens område har uppenbar-
ligen byggt på uppfattningen att uppgiftslämnandet skulle stå i överensstäm-
melse med sekretesslagens regler.”626

623 Den aktuella remissinstansen var Sveriges Kommuner och Landsting, se prop. 2007/08:70 
s. 129. 
624 Se prop. 1990/91:111 s. 26 f. 
625 Prop. 1990/91:111 s. 28.
626 Prop. 1990/91:111 s. 29.
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Med hänsyn till att det kunde anses tveksamt om det uppgiftsutlämnande 
som skedde i praktiken också var tillåtet enligt sekretesslagen infördes den 
sekretessbrytande bestämmelse som numera finns i 25 kap. 11 § femte punk-
ten OSL.627 

Bestämmelsen i 25 kap. 11 § femte punkten är försedd med ett rakt skade-
rekvisit, vilket innebär en presumtion för att en uppgift får lämnas ut för 
de angivna ändamålen.628 I förarbetena till bestämmelsen framhålls att den 
personliga integriteten självfallet bör tillmätas stor betydelse, men att det från 
integritetssynpunkt bör vara fullt tillräckligt att denna bedömning i princip 
görs generellt.629 Vidare uttalas att 

”integritetsfrågan bör beaktas i första hand när man bestämmer vilka slag av 
uppgifter som skall tillföras ett visst register. Frågan får då bedömas med hän-
syn till bl.a. uppgifternas art, det sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos 
mottagaren samt den tekniska utformningen av informationsbehovet (behö-
righetskontroll m.m.).”630

Den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 11 § OSL är endast tillämplig 
vid uppgiftsutlämnande till landsting och kommuner som bedriver hälso- och 
sjukvård. Det är således inte tillåtet att med stöd av denna bestämmelse lämna 
ut uppgifter för forsknings- eller statistikändamål exempelvis till privata vård-
givare. Sådant uppgiftslämnande kan t.ex. ske med patientens samtycke. 

Inom privat hälso- och sjukvård finns det inte någon motsvarande bestäm-
melse som bryter den tystnadsplikt som personalen har att iaktta enligt PSL. 
I förarbetena till den aktuella bestämmelsen i OSL uppmärksammas inte 
heller frågan om utlämnande av uppgifter från privat hälso- och sjukvård. 
Regelverkets konstruktion synes därför innebära att en privat vårdgivare som 
avser att lämna ut uppgifter till ett landsting eller en kommun för forsknings-
ändamål behöver inhämta samtycke från samtliga berörda patienter. Huru-
vida det också är lagstiftarens intention att patienten i detta avseende ska ha 
ett starkare integritetsskydd i privat hälso- och sjukvård än i offentlig sådan 
får anses som oklart. 

Den 1 juli 2008 infördes fem ytterligare sekretessbrytande bestämmelser. 
De två första innebär att sekretessen inte utgör ett hinder för att en uppgift 
om en patient lämnas mellan olika hälso- och sjukvårdsmyndigheter inom 
samma kommun eller landsting, se 25 kap. 11 § första och andra punkten 

627 Se prop. 1990/91:111 s. 31.
628 För en diskussion om skaderekvisit, se avsnitt 4.5.1 ovan. 
629 Se prop. 1990/91:111 s. 31.
630 Prop. 1990/91:111 s. 31. 
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OSL. I förarbetena förklaras att en kommun eller ett landsting kan välja att 
organisera sin verksamhet så att all hälso- och sjukvård lyder under samma 
nämnd. I ett sådant fall gäller inte sekretess mellan olika hälso- och sjuk-
vårdsverksamheter som bedrivs inom denna nämnd.631 Vidare förklaras att en 
kommun eller ett landsting även kan välja att dela in hälso- och sjukvården på 
flera sektorer som organisatoriskt hör till olika nämnder. Eftersom sekretess 
som huvudregel gäller mellan olika myndigheter ska sekretess iakttas mellan 
olika nämnders vårdinrättningar, vilket innebär att dessa vårdinrättningar inte 
kan utbyta uppgifter utan en föregående sekretessprövning.632 Avsikten med 
de sekretessbrytande bestämmelserna i 25 kap. 11 § första och andra punkten 
OSL uppges vara att möjliggöra för landsting och kommuner att fritt välja 
sin organisation utan hänsyn till att sekretess i princip råder mellan myn-
digheter.633 Dessa sekretessbrytande bestämmelser antas medföra bl.a. ökade 
möjligheter till verksamhetsuppföljning inom landstinget.634 I för arbetena 
framhålls att 

”[ä]ven om ingen sekretess gäller mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter 
i samma kommun eller landsting måste naturligtvis normalt en patients 
uttryckliga önskemål om att hans eller hennes journal inte ska lämnas till en 
annan hälso- och sjukvårdsmyndighet i kommunen eller landstinget respek-
teras på motsvarande sätt som gäller t.ex. mellan olika kliniker inom en myn-
dighet. Det får anses följa av bestämmelsen i 2 a § hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) om att verksamheten ska bygga på respekt för patientens självbe-
stämmande och integritet och så långt det är möjligt utföras och genomföras 
i samråd med patienten.”635

Den tredje sekretessbrytande bestämmelsen som infördes den 1 juli 2008 
återfinns numera i 25 kap. 11 § tredje punkten OSL. Denna bestämmelse 
innebär att den enda sekretessbedömning som en offentlig vårdgivare behö-
ver göra innan denne gör uppgifter om en patient tillgängliga för bl.a. andra 
offentliga vårdgivare i ett sammanhållet journalföringssystem, är att patienten 
inte motsätter sig att så sker.636 

631 Se prop. 2007/08:126 s. 165. Landelius nämner Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg, där tre stora sjukhus med cirka 18 000 anställda lyder under samma nämnd, som 
ett exempel på ett omfattande sekretessområde, se Landelius, Patientdatalagen – en fråga om 
patientsäkerhet och integritet, FT 2008 s. 324. 
632 Se prop. 2007/08:126 s. 164.
633 Se prop. 2007/08:126 s. 164 f. 
634 Se prop. 2007/08:126 s. 270. 
635 Prop. 2007/08:126 s. 270 f. 
636 För en närmare diskussion om system för sammanhållen journalföring, se avsnitt 4.6.4.2 
ovan. 
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Den fjärde sekretessbrytande bestämmelsen som infördes den 1 juli 2008 
återfinns numera i 25 kap. 11 § fjärde punkten OSL. Denna bestämmelse 
innebär att sekretessen inte hindrar ett utlämnande av en uppgift om en 
patient till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister som förs av en annan 
offentlig vårdgivare. Med kvalitetsregister avses enligt 7 kap. 1 § PDL en 
automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats 
särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
vårdens kvalitet. Med ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister avses ett 
kvalitetsregister till vilket personuppgifter har samlats in från flera vårdgivare 
och som möjliggör jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell och 
regional nivå.637 

Nationella och regionala kvalitetsregister bygger på att uppgifter om patien-
ter frivilligt inrapporteras från olika vårdgivare till den offentliga vårdgivare 
som är ansvarig för kvalitetsregistret.638 Någon författningsreglerad skyldighet 
för vårdgivare att delta och att inrapportera uppgifter motsvarande vad som 
gäller för de centrala hälsodataregistren finns således inte.639 De uppgifter 
om patienter som inrapporteras till nationella och regionala kvalitetsregister 
hämtas bl.a. ur patientjournaler.640 

I 7 kap. 2 § första stycket PDL uppställs som villkor för personuppgifts-
behandling i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister att den enskilde 
inte motsätter sig det. Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller 

637 Se prop. 2007/08:126 s. 176. I förarbetena till PDL nämns att det finns ett drygt åttiotal  
nationella kvalitetsregister, se prop. 2007/08:126 s. 176. Som exempel på ett nationellt kvali-
tetsregister som omfattar ett flertal vårdgivare kan nämnas Riks-stroke, i vilket samtliga sjuk-
hus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar. I Nationellt kvalitetsregister för Infektions-
sjukdomar deltar samtliga infektionskliniker. Vidare kan nämnas att samtliga IVF-kliniker 
rapporterar till Nationellt Kvalitetsregister för assisterad befruktning och samtliga enheter 
som utför total- och halvprotes rapporterar till SHPR – Svenska höftprotesregistret, se Sveri-
ges kommuner och landsting, Nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården 2010. 
638 Se prop. 2007/08/126 s. 177 f. Som huvudregel får endast myndigheter vara personupp-
giftsansvariga för central behandling av personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvali-
tetsregister, se 7 kap. 7 § första stycket PDL. Denna huvudregel motiveras av att ”det framstår 
som mindre lämpligt att stora samlingar av integritetskänsliga personuppgifter samlas i en pri-
vat verksamhet utan att förutsättningarna för detta närmare övervägs”, se prop. 2007/08:126 
s. 183. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får emellertid besluta om 
undantag från denna huvudregel, vilket innebär att det inte är uteslutet att en privat vård-
givare kan vara personuppgiftsansvarig för ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister. 
639 Offentliga och privata vårdgivares skyldighet att inrapportera uppgifter till Socialstyrel-
sens hälsodataregister följer av 6 § hälsodataregisterlagen (1998:543). 
640 Se prop. 2007/08:126 s. 195.
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regionalt kvalitetsregister ska enligt 7 kap. 3 § PDL den som är personupp-
giftsansvarig se till att den enskilde får information bl.a. om personuppgifts-
behandlingen i ett nationellt eller regional kvalitetsregister.641 I förarbetena 
uttalas att 

”[…] patienten […] ges en rätt att, efter att ha blivit grundligt informe-
rad, motsätta sig registrering i kvalitetsregister enligt en opt out-modell. 
Kvalitetsregis terföringen kommer därigenom i praktiken att bygga på patien-
ternas tysta samtycke.”642

Det uppställs således inget krav på patientens samtycke som förutsättning 
för personuppgiftsbehandling i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister, 
utan i stället ges patienten en möjlighet att motsätta sig personuppgiftsbe-
handling.643

Som framgått hämtas de patientuppgifter som inrapporteras till nationella 
och regionala kvalitetsregister bl.a. ur patientjournaler. Patientuppgifter hos 
den offentliga vårdgivare som inrapporterar dessa omfattas av hälso- och sjuk-
vårdssekretessen i 25 kap. 1 § OSL. Den sekretessbrytande bestämmelsen i 
25 kap. 11 § fjärde punkten OSL innebär att hälso- och sjukvårdssekretessen 
inte hindrar att uppgift lämnas till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister  
enligt PDL. I förarbetena till PDL betonas att 

”det ska finnas lagligt stöd för den överföring av sekretessbelagda uppgif-
ter som sker när en vårdenhet inrapporterar uppgifter om sina patienter till 
ett kvalitetsregister som hanteras centralt utanför den myndighet till vilken 
inrapporten hör.”644

Mot bakgrund av detta ansågs det motiverat att införa ett undantag från 
hälso- och sjukvårdssekretessen.645 

Någon motsvarighet till den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 
11 § fjärde stycket OSL finns inte i PSL. Angående de privata vårdgivarnas 
utlämnande av patientuppgifter till kvalitetsregister som förs av en offentlig 
vårdgivare uppges i förarbetena till PDL att 

641 Enligt 7 kap. 3 § andra stycket får dock informationen lämnas efter det att personupp-
giftsbehandlingen har påbörjats, om det inte är möjligt att lämna den tidigare. Om patienten 
motsätter sig personuppgiftsbehandling sedan den påbörjas ska enligt 7 kap. 2 § andra stycket 
uppgifterna i registret utplånas. 
642 Prop. 2007/08:126 s. 196.
643 Om opt out-modellen vid sammanhållen journalföring, se 6 kap. 2 § tredje stycket PDL. 
644 Prop. 2007/08:126 s. 196.
645 Se prop. 2007/08:126 s. 196.
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”[v]id tolkningen av obehörighetsrekvisitet har det i praxis ansetts naturligt 
att söka ledning i sekretesslagens bestämmelser. Regeringen bedömer därför 
att privata vårdgivares möjligheter att behörigen lämna ut kvalitetsregister-
uppgifter är likvärdiga med landstingens och kommunernas.”646 

Det kan konstateras att lagstiftaren inte närmare förtydligar sin uppfattning 
om att det i praxis har ansetts naturligt att söka ledning i sekretesslagens 
bestämmelser, t.ex. nämns inte vilken praxis som avses. Om det är under-
rätts- eller myndighetspraxis som avses kan sådan knappast anses ha företräde 
framför den ursprungliga avsikten att med rekvisitet obehörigen avses att en 
uppgift endast får lämnas ut om det står klart att patienten och hennes när-
stående inte lider men av att uppgiften lämnas.647 Eftersom lagstiftaren anser 
att det ska vara tillåtet att från den privata hälso- och sjukvården lämna upp-
gifter till nationella och regionala kvalitetsregister förefaller det egendomligt 
att någon ändring inte gjorts i tystnadspliktsregleringen. Lagstiftaren borde 
rimligen sträva efter att dennes intention också uttrycks i regelverket. 

Den femte, och sista, sekretessbrytande bestämmelsen som infördes den 1 
juli 2008 innebär att sekretessen inte hindrar att en uppgift om en patient som 
behövs för att hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd 
lämnas bl.a. till en annan offentlig vårdgivare eller socialtjänsten, se 25 kap. 
13 § OSL. En förutsättning för detta är att den enskilde på grund av sitt hälso-
tillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att uppgiften lämnas ut.648 

Den 1 juli 2011 trädde i kraft ytterligare en sekretessbrytande bestämmelse. 
Den finns i 25 kap. 13 a § OSL och innebär att en uppgift om en elev inom 
den medicinska grenen av skolväsendets elevhälsa får lämnas ut till personal 
som arbetar inom den övriga skolverksamheten. För att sekretessen ska få 
åsidosättas enligt denna bestämmelse krävs att mottagaren av uppgiften finns 
inom samma myndighet och är verksam inom antingen den del av elevhälsan 
som avser psykologiska, psykosociala eller specialpedagogiska insatser, dvs. 
främst skolpsykologer, skolkuratorer eller personal med specialpedagogisk 
kompetens, eller annan särskild elevstödjande verksamhet såsom t.ex. rektor 
eller lärare. Vidare fordras att utlämnandet krävs för att en elev ska få nöd-
vändigt stöd. Enligt förarbetena är avsikten med denna sekretessbrytande 
bestämmelse att hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL inte 
ska hindra skolläkare och skolsköterskor från att i nödvändiga fall lämna upp-
gifter till skolpersonal som inte själva arbetar inom elevhälsans medicinska 

646 Prop. 2007/08:126 s. 197.
647 För en diskussion om obehörighetsrekvisitet, se avsnitt 4.5.2 ovan. 
648 För en diskussion om denna sekretessbrytande bestämmelse, se avsnitt 4.6.4.2 ovan. 
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gren, men som hör till samma skolmyndighet. T.ex. är bestämmelsen avsedd 
att kunna tillämpas i de fall personal inom elevhälsan med special pedagogisk 
kompetens måste ha viss information om en elevs sjukdom eller skada för att 
på ett ändamålsenligt sätt kunna bedriva den stödundervisning som är nöd-
vändig för att eleven ska ha möjlighet att uppfylla uppställda kunskapskrav. 
I förarbetena framhålls att bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt. I 
första hand ska vårdnadshavarens samtycke inhämtas. 649

Det finns således ett antal specifika sekretessbrytande bestämmelser som 
medger att sekretessbelagda uppgifter får lämnas från offentliga vårdgivare 
till andra myndigheter. Därutöver finns ett antal generella sekretessbrytande 
bestämmelser som även de medger att sekretessbelagda uppgifter får lämnas 
till andra myndigheter. En sådan generell sekretessbrytande bestämmelse är 
den i 10 kap. 2 § OSL. Av denna bestämmelse följer att sekretess inte utgör 
hinder mot att en uppgift om en patient lämnas till en annan myndighet, om 
det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten, dvs. den offentliga 
vårdgivaren, ska kunna fullgöra sin verksamhet. 

Genom 10 kap. 6 § OSL ges regeringen en generell behörighet att medge 
dispens från sekretessen, om det är motiverat av synnerliga skäl. 

En annan generell sekretessbrytande bestämmelse finns i 10 kap. 15 § OSL 
och innebär att en sekretessbelagd uppgift alltid får lämnas till regeringen eller 
riksdagen.

Ännu en möjlighet för att en sekretessbelagd uppgift kan lämnas ut utgörs 
av bestämmelsen i 10 kap. 16 § OSL, som avser det fallet att en myndighet ska 
ompröva ett beslut eller en åtgärd av en annan myndighet. I sådana fall hindrar 
sekretess inte att vårdgivaren, vars beslut eller åtgärd ska omprövas, lämnar en 
uppgift om en patient till den myndighet som ska göra omprövningen. 

Ytterligare en generell sekretessbrytande bestämmelse finns i 10 kap. 17 § 
OSL. Denna bestämmelse möjliggör lämnande av sekretessbelagda uppgifter 
till en tillsyns- eller revisionsmyndighet, såsom JO, JK och Socialstyrelsen. En 
förutsättning för att en sådan uppgift ska få lämnas är att uppgiften behövs 
för tillsynen. 

Sekretessen hindrar inte heller att en uppgift om en patient lämnas till en 
myndighet om den behövs där för förundersökning, rättegång, ärende om 
disciplinansvar eller skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt 
förfarande mot någon rörande dennes deltagande i verksamheten vid den 
myndighet där uppgifterna förekommer, se 10 kap. 18 § OSL. En anställd 

649 Se prop. 2009/10:165 s. 615 och s. 951.
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hos en offentlig vårdgivare är således oförhindrad av sekretessen att försvara 
sig rättsligt mot t.ex. misstanke eller anklagelse om brott. 

Utan hinder av sekretess får en uppgift om en patient lämnas till en polis-
myndighet, t.ex. om den behövs för att förhindra eller avbryta vissa pågående 
brott, se 10 kap. 19 § OSL. Sekretessen hindrar inte heller att uppgift som 
angår misstankar om vissa brott mot barn lämnas till en polis- eller åklagar-
myndighet, se 10 kap. 21 OSL. I 10 kap. 23 § finns en sekretessbrytande 
bestämmelse som möjliggör, utöver vad som följer av 10 kap. 19 och 21 §§, 
att lämna uppgifter som angår misstankar om vissa allvarliga brott eller försök 
till vissa allvarliga brott till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon 
annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet. 

Bestämmelsen i 10 kap. 25 § OSL gör det möjligt för en offentligt anställd, 
som av domstol anlitats som sakkunnig i en rättegång, att lämna uppgifter 
till domstolen utan hinder av att uppgifterna omfattas av sekretess. Sekretess 
hindrar inte heller att en sakkunnig lämnar uppgifter till polis eller åklagare 
under en förundersökning i ett brottmål.

Slutligen kan nämnas att sekretessbelagda uppgifter får lämnas för att 
underlätta delgivningsverksamheten hos domstolar och andra myndigheter, 
se 10 kap. 26 § OSL. En förutsättning för att få lämna en uppgift om en 
patient är att den begärda uppgiften behövs hos den begärande myndigheten 
för delgivning i ett aktuellt ärende. 

Sammantaget kan konstateras att lagstiftaren skapat ett antal bestämmel-
ser som innebär att uppgifter från offentlig hälso- och sjukvård får lämnas 
till andra myndigheter, trots sekretess. Någon motsvarade reglering har inte 
skapats inom privat hälso- och sjukvård. Lagkonstruktionen i detta avseende 
innebär att patienten inom privat hälso- och sjukvård garanteras ett star-
kare integritetsskydd gentemot myndigheter, än patienten inom offentlig 
hälso- och sjukvård. Angående system med sammanhållen journalföring är 
lagstiftarens intention att även privata vårdgivare, utan hinder av tystnads-
pliktregleringen, ska få lämna ut uppgifter till andra vårdgivare som deltar i 
systemet. Likaså är det lagstiftarens avsikt att privata vårdgivares utlämnande 
av uppgifter till nationella och regionala kvalitetsregister inte ska anses som 
obehörigt röjande av uppgifter. Lagstiftarens intention i detta avseende kom-
mer dock inte till uttryck i regelverkets konstruktion.  
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4.7  Uppgift om viss tvångsvård omfattas inte av 
sekretess 

Sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården avser att utgöra ett skydd 
för patientens personliga integritet. I 25 kap. 10 § OSL föreskrivs emellertid 
vissa undantag från hälso- och sjukvårdssekretessen. Dessa undantag moti-
veras av att 

”[…] beslut som innebär att någon berövas friheten […] bör vara offentliga.”650 

Gemensamt för undantagen i 25 kap. 10 § OSL är att de gäller främst vissa 
beslut som avser myndighetsutövning mot enskilda. Enligt bestämmelsens 
första punkt omfattar hälso- och sjukvårdssekretessen inte beslut i ärenden 
enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om 
beslutet angår frihetsberövande åtgärd. I förarbetena uppges att detta undan-
tag bl.a. avser beslut om intagning för tvångsvård, om fortsatt tvångsvård, om 
utskrivning samt om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område och 
om återkallande av sådant beslut.651 I senare förarbeten förtydligas att undan-
taget från sekretess även gäller de skäl som intagits i beslutet, men däremot 
inte för uppgifter i de bakomliggande handlingarna.652 En patientjournal 
inom den psykiatriska tvångsvården innehåller således både uppgifter som 
är offentliga, dvs. tillgängliga för var och en, och uppgifter som omfattas av 
sekretess.653 

I följande beslut av JO respektive Högsta förvaltningsdomstolen tolkades 
begreppet ”frihetsberövande åtgärd”. 

I JO 1988/89 s. 237 hade en kvinna anmält en läkare för att utan hennes 
samtycke ha tagit kontakt med hennes arbetsplats och berättat att hon inta-
gits på en psykiatrisk klinik för tvångsvård. Enligt kvinnan hade uppgiften 
spridits på hennes arbetsplats, vilket inneburit en stor skada för henne. JO 
konstaterade att läkaren inte hade åsidosatt sekretessen eftersom uppgiften 
om frihetsberövande åtgärd inte omfattades av sekretess.

650 Prop. 1979/80:2 s. 175. 
651 Se prop. 1979/80:2 s. 175 och prop. 1991/92:59 s. 29 f.
652 Se prop. 1991/92:59 s. 30. 
653 I PDL finns inga närmare bestämmelser om var i en patientjournal dessa offentliga upp-
gifter ska föras in. JO anser dock att av praktiska skäl bör offentliga uppgifter föras separat 
från andra uppgifter, i en s.k. beslutsjournal. På så sätt kan de offentliga uppgifterna utan 
särskild sekretessprövning genast lämnas ut på begäran av en utomstående, se JO dnr 5514-
2006.
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I RÅ 2000 ref. 6 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att dels ett beslut enligt 
4 § lagen om psykiatrisk tvångsvård om att omhänderta en patient för en 
undersökning, dels ett beslut om att begära polishandräckning enligt 47 § 
andra stycket första punkten samma lag för att undersökningen skulle kunna 
genomföras, måste anses utgöra beslut i ärende enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård samt angå en frihetsberövande åtgärd. Högsta förvaltningsdom-
stolen fann att dessa beslut följaktligen inte omfattades av sekretess enligt 
dåvarande 7 kap. 1 § sekretesslagen, numera 25 kap. 1 § OSL. 

I 25 kap. 10 § andra punkten föreskrivs att sekretess inte gäller beslut enligt 
smittskyddslagen om beslutet avser frihetsberövande åtgärd. Detta undantag 
från sekretess avser att omfatta beslut om frihetsberövande åtgärd vid de s.k. 
allmänfarliga sjukdomar som räknas upp i bilagan till smittskyddslagen.654 
I förarbetena uppges att undantaget bl.a. avser beslut om isolering och om 
tillfällig isolering samt om isoleringens upphörande, om tillstånd att vistas 
utanför vårdinrättningens område och om inskränkningar i den isolerades rät-
tigheter. Det betonas att undantaget från sekretess endast gäller sådana upp-
gifter som tas in i beslutet.655 Beslut som avser frihetsberövande åtgärd t.ex. 
vid hivinfektion är således offentligt. Före den 1 juli var dock beslut i ärende 
om hivinfektion inte offentligt, dvs. omfattades inte av undantaget i 25 kap. 
10 § andra punkten. Inte heller var beslut i ärenden om gonorré, klamydia, 
syfilis och ulcus molle offentligt.656 Anledningen till denna ändring, dvs. att 
fler beslut kom att undantas från sekretess, uppgavs vara att 

”[r]ättssäkerhetsskäl talar starkt för att även beslut som rör frihetsberövande 
av hivpositiva bör vara offentliga.”657 

Intresset av rättssäkerhet synes ha vägts mot 

”[…] den stora betydelsen hälso- och sjukvårdssekretessen har för den enskil-
des förtroende för kontakterna med sjukvården.”658

Resultatet av denna intresseavvägning innebär att hälso- och sjukvård-
sekretessen t.ex. inte hindrar att det lämnas uppgifter till personer som ringer 
till en infektionsklinik och frågar om det finns patienter med smittsamma 

654 Se prop. 2003/04:30 s. 251. De allmänfarliga sjukdomarna räknas upp i bilaga 1 till 
smittskyddslagen. Om allmänfarliga sjukdomar, se avsnitt 6.2.2.2 nedan.
655 Se prop. 2003/04:30 s. 193 och s. 252. 
656 Se även prop. 1979/80:2 s. 175 samt prop. 2003/04:30 s. 193 och s. 252. 
657 Prop. 2003/04:30 s. 194.
658 Prop. 2003/04:30 s. 194.
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sjukdomar som är isolerade. Som framgått betonar lagstiftaren i olika sam-
manhang vikten av att en patient som är i behov av psykiatrisk vård eller 
som har eller misstänker att hon har en smittsam sjukdom med förtroende 
ska kunna vända sig till hälso- och sjukvården i förvissning om att uppgif-
ter om henne inte kommer att röjas för utomstående. Jag anser att det är 
anmärkningsvärt att lagstiftaren inte mer utförligt motiverar varför intres-
set av patientens rättssäkerhet ska anses väga tyngre än, som det får förstås, 
patientens intresse av ett starkt skydd för den personliga integriteten. 

4.8 Sammanfattning och avslutande synpunkter
Syftet med detta kapitel är att undersöka integritetsskyddets konstruktion 
utifrån fyra frågeställningar. Den första frågeställningen gällde i vilken verk-
samhet som patienten erbjuds ett integritetsskydd och jag kan konstatera att 
begreppet hälso- och sjukvård är av central betydelse.659 Sekretessens räckvidd 
i OSL avgörs av begreppen hälso- och sjukvård och annan medicinsk verk-
samhet, medan tystnadspliktens räckvidd i PSL bestäms endast av begrep-
pet hälso- och sjukvård. Kärnan i begreppet hälso- och sjukvård i OSL och 
PSL utgörs av begreppets legaldefinition i 1 § HSL, dvs. ”åtgärder för att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”. Denna 
definition är hämtad från sjukvårdslagen från 1960-talet. Dagens hälso- och 
sjukvård ser annorlunda ut med nya behandlingsmetoder, nya tekniker m.m., 
men ändå är det ett drygt 50 år gammalt begrepp som i vissa fall får vara 
styrande för hur lagstiftningen i dag konstrueras. 

Räckvidden av tystnadsplikten i PSL bestäms av legaldefinitionen av hälso- 
och sjukvårdsbegreppet enligt 1 kap. 2 § samma lag. Med hälso- och sjukvård 
enligt denna lag avses dels verksamhet som innebär hälso- och sjukvård enligt 
1 § HSL, dels ett antal andra verksamheter som bedrivs enligt andra lagar. 

Det borde vara ett minimikrav att integritetsskyddets räckvidd är konstru-
erat på samma sätt i offentlig och i privat hälso- och sjukvård, t.ex. genom 
att begreppet hälso- och sjukvård ges samma betydelse i OSL och tystnads-
pliktsregleringen i PSL. 

Den andra frågeställningen rörde vilka slags uppgifter som inte får röjas för 
utomstående. Föremålet för sekretess och tystnadsplikt enligt OSL respektive 
PSL är uppgift om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållan-

659 Begreppet är även av central betydelse för frågan om i vilken verksamhet som patientjour-
nal ska föras, se tidigare avsnitt 3.3.2. 
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den. I detta avseende saknar det betydelse för patienten om hon vårdas inom 
den offentliga eller privata hälso- och sjukvården. I begreppet hälsotillstånd 
eller andra personliga förhållanden inryms alla uppgifter som går att härleda 
till en identifierbar patient. Ett krav för att en sådan uppgift om en patient ska 
omfattas av sekretess och tystnadsplikt är att personalen har fått kännedom 
om den i sin yrkesverksamhet, vilket t.ex. innebär att om en läkare läser om 
en patient i tidningen så utgör sekretessen eller tystnadsplikten inte ett hinder 
för läkare att föra dessa uppgifter vidare till enskilda eller till myndigheter. 
Gränsen mellan uppgifter som erhålls i yrkesutövningen och som erhålls pri-
vat är sannolikt svår att dra.

Den tredje frågeställningen gällde styrkan av integritetsskyddet. I såväl 
offentlig som privat hälso- och sjukvård råder presumtion för sekretess respek-
tive tystnadsplikt, dvs. lagstiftaren har konstruerat integritetsskyddet på så sätt 
att en uppgift får röjas för utomstående endast om det står klart att varken 
patienten eller hennes närstående lider men av att uppgiften kommer till 
utomståendes kännedom. I offentlig hälso- och sjukvård uttrycks detta med 
ett omvänt skaderekvisit, medan avsikten i privat hälso- och sjukvård är att 
obehörighetsrekvisitet ska tolkas med ledning av skaderekvisitet i OSL. Det 
omvända skaderekvisitet kan förenklat beskrivas som resultatet av lagstiftarens 
avvägning mellan å ena sidan patientens intresse av skydd för den personliga 
integriteten, samt å andra sidan andra enskilda personers och myndigheters 
behov av information, där det första intresset ansetts väga tyngre. 

I varje enskilt fall ska det göras en menprövning innan en uppgift om en 
patient lämnas till en annan enskild eller till en myndighet. Utgångspunkten 
för en bedömning av om men föreligger är den enskildes egen upplevelse, 
vilket innebär att den som gör menprövningen måste försöka föreställa sig 
vad patienten respektive hennes närstående skulle tycka om att uppgiften 
röjs. Ett sätt att eliminera risken för att patienten lider men är att avidentifiera 
uppgiften före utlämnandet eller att lämna ut den med förbehåll. Det senare 
alternativet, utlämnande med förbehåll, är dock endast möjligt inom offentlig 
hälso- och sjukvård. Kan uppgiften varken lämnas ut efter en menprövning, 
i avidentifierad form eller med förbehåll är det ändå möjligt att lämna ut den 
om patienten samtycker till ett utlämnande. 

Eftersom hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens själv-
bestämmande och integritet samt att vården och behandlingen så långt som 
möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten framstår det 
som egendomligt att kraven på patientens samtycke till utlämnande inte är 
tydligare reglerat. Enligt min uppfattning är det fyra brister i lagstiftningen 
i detta avseende. Den första av dessa brister är att det inte finns något krav i 
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lagstiftningen om att ett lämnat samtycke ska ha föregåtts av information till 
patienten. Inte heller finns det något krav på hur samtycket ska vara utformat, 
t.ex. att det ska lämnas på en särskild upprättad handling. Vidare accepte-
rar lagstiftaren presumerade samtycken och regelverket uppställer inte något 
krav på att det av samtycket ska det framgå vilka uppgifter som det lämnade 
samtycket omfattar. Slutligen krävs inte att patientens samtycke ska journal-
föras. Att dessa brister i lagstiftningen inte har åtgärdats är, som nyss nämnts, 
egendomligt och tycks inte överensstämma med lagstiftarens intentioner om 
ett starkt integritetsskydd för patienten. Eftersom patienten ska erbjudas ett 
starkt integritetsskydd anser jag att starka skäl finns för att införa ett lagstadgat 
krav på att patientens samtycke antingen ska vara skriftligt eller muntligt, eller 
åtminstone ett lagstadgat krav på att det ska journalföras om, när och hur 
patientens samtycke har inhämtats. 

Lagstiftaren har konstruerat vissa ventiler i regelverket i syfte att sekretes-
sen och tystnadsplikten inte ska utgöra ett hinder för myndigheter att utbyta 
information, eller för andra enskilda än patienten att få ut vissa uppgifter. 
Detta har lösts inom ramen för bestämmelserna om undantag från sekre-
tess och tystnadsplikt. Dessa undantag innebär att en mycket stor mängd 
integritetskänsliga uppgifter om patienten får lämnas till utomstående, trots 
sekretess och tystnadsplikt. Antingen har sådana undantag utformats som en 
skyldighet att lämna ut uppgifter eller som en rätt, men inte en skyldighet, 
att lämna ut uppgifter. 

Uppgiftsskyldigheterna är för närvarande spridda i ett stort antal författ-
ningar meddelade av riksdag och regering. Min uppfattning är att en sådan 
regelkonstruktion, ur patientens integritetsperspektiv, inte är godtagbar. För 
en patient är det antagligen omöjligt att skapa sig en uppfattning om vilka 
uppgifter om henne som, utan hennes samtycke eller hennes kännedom, kan 
komma att lämnas till andra enskilda och till olika myndigheter. 

Vad gäller de bestämmelser som medger att uppgifter får lämnas från en 
offentlig vårdgivare är det något lättare att skapa en bild av omfattningen av 
och innehållet i dessa. Samtliga sekretessbrytande bestämmelser finns i OSL, 
antingen i 10 kap. eller i 25 kap. I 10 kap. finns de som gäller för alla myn-
digheter, dvs. de som jag benämner som generella, medan det i 25 kap. finns 
de som gäller endast för myndigheter som bedriver hälso- och sjukvård, dvs. 
de som jag benämner som specifika. Gemensamt för dessa sekretessbrytande 
bestämmelser är att de är tillämpliga inom offentlig hälso- och sjukvård. För 
att de ska kunna tillämpas analogt inom privat hälso- och sjukvård krävs 
att obehörighetsrekvisitet medger det. När obehörighetsrekvisit utformades i 
1980 års tillsynslag uttalades följande. 
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”Vid tolkningen av obehörighetsrekvisitet ter det sig naturligt att söka viss 
ledning i det skaderekvisit som finns i sekretesslagens motsvarande bestäm-
melser. Härigenom bör man i sak nå en nära överensstämmelse mellan tyst-
nadsplikten för offentliga funktionärer och enskilda.”660

Vid tidpunkten för det citerade fanns inte de specifika sekretessbrytande 
bestämmelserna som innebär att sekretessbelagda uppgifter får lämnas till 
enskilda personer och andra myndigheter. Dessa sekretessbrytande bestäm-
melser har huvudsakligen tillkommit i två omgångar, år 1992 och år 2008. 
Eftersom lagstiftarens ursprungliga avsikt var att vid tolkning av obehörig-
hetsrekvisitet ska ledning sökas i det skaderekvisit som numera anges i 25 kap. 
1 § OSL, framstår följande uttalande från 2008 som mycket märkliga. 

”Vid tolkningen av detta obehörighetsrekvisit brukar ledning sökas i sekretess-
lagens regler.”661

”[v]id tolkningen av obehörighetsrekvisitet har det i praxis ansetts naturligt 
att söka ledning i sekretesslagens bestämmelser.”662 

Vem eller vilka som brukar söka ledning i sekretesslagens, numera OSL:s, 
regler, vid tolkning av obehörighetsrekvistet uppges inte. Inte heller uppges 
i vilken slags praxis som det ansetts naturligt att söka ledning i sekretess-
lagens bestämmelser. Att tolka obehörighetsrekvisitet utifrån senare tillkomna 
bestämmelser i sekretessregleringen kan knappast ses som ett godtagbart sätt 
att skapa lag. Det skulle kunna vara så att de två citerade uttalandena tar 
sikte på att obehörighetsrekvisitet kan tolkas utifrån samtliga sekretesslagens 
regler. Om en sådan tolkning accepteras innebär det ett avsevärt försämrat 
integritetsskydd för patienten inom den privata hälso- och sjukvården, och 
denna försämring har i så fall skett utan att regelverket har förändrats. En 
patient som vill förvissa sig om hur hennes uppgifter kan komma att spridas 
till utomstående ska inte vara tvungen att söka ledning i OSL:s bestämmelser 
för att kunna bilda sig en uppfattning om hon har ett integritetsskydd i privat 
hälso- och sjukvård eller inte. 
Avslutningsvis kan konstateras att de sekretessbrytande bestämmelser som 
lagstiftaren anser inrymmas i obehörighetsrekvisitet är dels den i 25 kap. 11 § 
tredje punkten OSL om sammanhållen journalföring, dels den i 25 kap. 11 § 
fjärde punkten OSL om nationella och regionala kvalitetsregister. Båda dessa 
sekretessbrytande bestämmelser medger ett massutlämnande från vårdgivare 

660 Prop. 1980/81:28 s. 23. 
661 Prop. 2007/08:126 s. 248. 
662 Prop. 2007/08:126 s. 197.
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till andra vårdgivare – såväl offentliga som privata sådana. Konsekvensen av 
lagstiftarens uppfattning om obehörighetsrekvisitet är således att det i det 
inryms ett rutinmässigt utlämnande av ett mycket stort antal patientuppgif-
ter. Det är dock oacceptabelt att denna intention inte uttrycks i lag.

12-35 Iustus Sandén 1 aug   217 2012-08-01   11.08



218

5 Patientens rätt till  
information om sig själv 

5.1 Inledning
Bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt är av intresse för patienten ur 
två olika perspektiv: dels som ett skydd för patientens personliga integritet, 
dels som en begränsning av patientens rätt till information om sig själv när 
sekretess eller tystnadsplikt föreligger gentemot henne själv. I detta kapitel 
undersöks och analyseras det senare perspektivet, nämligen patientens rätt till 
information om sig själv samt begränsningarna i denna rätt. 

I det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket finns bestämmelser som avser 
att garantera patienten tillgång till information om sig själv, t.ex. bestäm-
melserna om vårdgivarens samt hälso- och sjukvårdspersonalens informa-
tionsskyldighet gentemot patienten.663 Även patientens rätt att ta del av sin 
patientjournal kan ses som en sådan garanti.664 

Av 12 kap. 1 § OSL följer att sekretess som huvudregel inte kan åbero-
pas som stöd för att hemlighålla uppgifter i förhållande till patienten själv. 
Någon motsvarighet till 12 kap. 1 § OSL finns emellertid inte i det regelverk 
som ska tillämpas inom privat hälso- och sjukvård, men det framstår som att 
lagstiftarens avsikt är att patienten inom den privata hälso- och sjukvården 
som huvudregel inte ska kunna undanhållas information med hänvisning till 
tystnadsplikt.665 

Sekretess och tystnadsplikt kan således som huvudregel inte åberopas i för-
hållande till patienten själv. Från denna huvudregel finns dock två undantag. 
Det första undantaget innebär att uppgift om patientens hälsotillstånd i vissa 
särskilda fall får hemlighållas även för patienten själv.666 Det andra undantaget 
innebär att uppgift om patienten som lämnats av någon annan enskild person 
än patienten, s.k. uppgiftslämnare, i vissa särskilda fall får hemlighållas även 

663 Se 2 b § HSL för vårdgivarens informationsskyldighet gentemot patienten samt 6 kap. 
6 § PSL för hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att informera patienten. 
664 Patientens rätt att hos en offentlig vårdgivare få ta del av sin patientjournal regleras i 
tryck frihetsförordningen, medan patientens rätt att hos en privat vårdgivare få ta del av sin 
patientjournal regleras i PDL, se närmare avsnitt 3.6 ovan samt avsnitt 5.2.2 nedan. 
665 Se prop. 1979/80:2 s. 329 och prop. 1980/81:28 s. 23. 
666 Se 25 kap. 6 § OSL respektive 6 kap. 12 § andra stycket PSL. 
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för patienten själv.667 Dessa två undantag utgör inskränkningar dels i vårdgi-
varens samt hälso- och sjukvårdspersonalens olika informationsskyldigheter 
gentemot patienten, dels i patientens rätt att ta del av sin patientjournal. 
Undantagen utgör således inskränkningar i patientens rätt till information 
om sig själv.

Kapitlet består av två delar. I den första delen fokuseras dels på den regle-
ring som avser att garantera att viss information lämnas till patienten, dels på 
den reglering som avser att garantera att patienten får ta del av sin patient-
journal. Även patientens möjlighet att få ta del av uppgifter om sig själv via 
Internet behandlas. 

I den andra delen av kapitlet fokuseras på de två undantagen från patientens 
rätt till information om sig själv. Jag undersöker och analyserar dessa undan-
tag utifrån tre huvudsakliga sekretessrekvisit; nämligen sekretessens räckvidd, 
dvs. den typ av verksamhet det måste vara fråga om för att kunna hemlighålla 
uppgiften för patienten, föremålet för sekretessen, dvs. den uppgift som ska 
hemlighållas för patienten, och slutligen sekretessens styrka, dvs. den skada 
som krävs för att hemlighålla uppgiften för patienten. Även sekretess respektive 
tystnadsplikt till skydd för uppgiftslämnare diskuteras utifrån de tre huvudsak-
liga rekvisit som en sekretessbestämmelse som regel består av.668 

Liksom i tidigare kapitel analyseras genomgående om det finns några skill-
nader mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning och avslutande synpunkter. 

5.2 Patientens rätt till information om sig själv 
5.2.1  Vårdgivarens samt hälso- och sjukvårdspersonalens 

informationsskyldighet 

5.2.1.1 Informationsskyldigheten – en bakgrund 
Autonomiprincipen är grundläggande inom den medicinska etiken och den 
anses innebära att var och en bör ha rätt att bestämma över sitt eget liv.669 I 
olika sammanhang yttras att det är med utgångspunkt i denna princip som 

667 Se 25 kap. 7 § OSL respektive 6 kap. 13 § PSL. 
668 Samma utgångspunkter används i kap. 4 ovan. 
669 Se t.ex. Beauchamp & Childress, Principles of Biomedical Ethics s. 99 ff. I svensk rätt 
kommer autonomiprincipen till uttryck i 2 a § HSL. Enligt bestämmelsens första stycke 
tredje punkt ska hälso- och sjukvården bygga på respekt för människors självbestämmande 
och integritet. Vidare, enligt bestämmelsens andra stycke, ska vården och behandlingen så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Autonomiprincipen 
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kravet på informerat samtycke motiveras.670 Rynning menar att en förutsätt-
ning för att en person ska kunna göra självständiga val är att hon har tillgång 
till korrekt och begriplig information och med den som underlag samtycker 
till medicinsk vård, behandling eller undersökning.671 Från den etiska prin-
cipen om autonomi kan således härledas patientens rätt till information om 
sig själv. 

Att patienten informeras har inte endast betydelse för patientens möjlig-
het att utöva självbestämmande. En god vård kräver sannolikt i de flesta fall 
att information lämnas till patienten så att hon blir delaktig i den vård och 
behandling som erbjuds.672 En patient som inte är delaktig i sin egen vård och 
behandling kan vara svårare att ge en god vård till än till en patient som ges 
inblick i och görs delaktig i vården och behandlingen. Att patienten informe-
ras kan således även ha betydelse för möjligheten att bedriva en god vård.673 

Den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen bygger i huvudsak på de 
skyldigheter som vårdgivare samt hälso- och sjukvårdspersonal har gentemot 
patienten, t.ex. är patientens rätt till information konstruerad som en skyl-
dighet för vårdgivare samt hälso- och sjukvårdspersonal att informera henne. 
Patientens rätt till information är inte juridiskt framtvingbar genom möjlig-
het till överklagande till domstol. Endast ett fåtal bestämmelser inom den 
svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen innehåller utkrävbara rättigheter, 
såsom patientens rätt att få ta del av sin patientjournal.674 Det innebär att det 
inom hälso- och sjukvårdens område i princip inte finns några rättig heter för 

uttrycks även i 6 kap. 1 § PSL som stadgar att vården så långt som möjligt ska utformas och 
genomföras i samråd med patienten. 
670 Om kravet på informerat samtycke i svensk rätt, se t.ex. Rynning, Samtycke till medicinsk 
vård och behandling, Tännsjö, Vårdetik s. 104 ff., Hansson, Integritet. I spänningen mel-
lan avskildhet och delaktighet s. 225 ff. samt Andersson, Integritet som begrepp och princip 
s. 63 ff. För en analys av kravet på informerat samtycke i norsk rätt, se t.ex. Sinding Aasen, 
Pasientens rett till selvbestemmelse ved medisinsk behandling och Kjønstad, Helserett s. 41. 
Om kravet på informerat samtycke i dansk rätt, se t.ex. Bødker Madsen, Privatisering og 
patientrettigheder s. 44 ff. och Hartlev, Fortrolighed i sundhetsretten s. 345 ff.
671 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 185. 
672 Lagstiftarens krav på att vårdgivaren ska bedriva sin verksamhet så att den uppfyller kra-
ven på en god vård anges i 2 a § HSL. Om kraven på en god vård, se Axelsson, Patientsäkerhet 
och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård s. 108 ff. samt Johnsson & Sahlin, Hälso- och 
sjukvårdslagen s. 50 ff. 
673 För en diskussion om vikten av patientens delaktighet i vården, se Axelsson, Patientsäker-
het och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård s. 120.
674 Om patientens rätt att ta del av sin journal, se avsnitt 3.6.1 ovan och avsnitt 5.2.2 nedan. 
Andra utkrävbara rättigheter för patienten är exempelvis rätten att få genomgå abort före 
utgången av 18:e graviditetsveckan, se 4 § abortlagen (1975:595), och rätten att få bli sterili-
serad från 25 års ålder, se 2 § steriliseringslagen (1975:580). 
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den enskilde av det slag som finns inom annan lagstiftning inom förvaltnings-
rätten, som t.ex. i socialtjänstlagen (2001:453).675

Vårdgivarens allmänna informationsskyldighet gentemot patienten anges i 
2 b § HSL medan motsvarande skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen 
finns i 6 kap. 6 § PSL.676 Informationsskyldigheten innebär att patienten ska 
ges individuellt anpassad information dels om sitt hälsotillstånd och om de 
metoder för undersökning, vård och behandling som finns, dels om det fria 
vårdvalet och vårdgarantin. Dessa skyldigheter gäller för såväl offentliga som 
privata vårdgivare samt deras hälso- och sjukvårdspersonal. 

Den 1 juli 1980 infördes kravet om att patienten ska informeras om sitt 
hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som 
finns, medan kravet på att patienten ska informeras om det fria vårdvalet och 
vårdgarantin infördes 30 år senare, den 1 juli 2010. 

I äldre förarbeten till PSL uppges att kravet på att patienten ska informeras 
om sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behand-
ling som finns innebär att hon bör bli upplyst om: förebyggande åtgärder, 

675 Frågan om en patientlagstiftning ska ange utkrävbara rättigheter för medicinsk vård och 
behandling har varit föremål för diskussion i olika statliga utredningar. Möjligheten att från-
gå systemet med skyldighetslagstiftning till förmån för en rättighetsbaserad lagstiftning har 
under 1990-talet diskuterats bl.a. av Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och 
organisation (HSU 2000). Kommittén uttalade att en sådan konstruktion skulle innebära att 
patienten ges möjlighet att få sin sak prövad i domstol. Kommittén konstaterade bl.a. att det 
är svårt att utforma adekvata rättigheter och sanktioner som är till nytta för patienten och 
avvisade därför tanken om en rättighetslagstiftning, se SOU 1997:154 s. 115 ff. Patientens 
rättsliga ställning har även diskuterats av Ansvarskommittén, se SOU 2007:10 s. 141 ff., och 
av Utredningen om patientens rätt, se SOU 2008:127 s. 178 ff. För en diskussion om patient-
rättigheter i doktrinen, se t.ex. Westerhäll, Den svenska socialrätten s. 316 f., Westerhäll, 
Patient rättigheter s. 11 ff., Vahlne Westerhäll, Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig 
studie av svensk social trygghet 1950–2000 s. 592 ff., Rynning, Samtycke till medicinsk vård 
och behandling s. 69 f., Rynning, Patientens rättsliga ställning – två steg fram och ett till-
baka?, i: Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll s. 307 ff., Brännström, Förrättsligande s. 171 ff. 
samt Lind, Sociala rättigheter i förändring s. 425 ff.
676 Tidigare fanns bestämmelsen om vårdgivarens informationsskyldighet i 2 a § tredje 
stycket HSL. I syfte att lyfta fram patientens rätt till information om sig själv beslutades 
den 1 ja  nuari 1999 att informationsskyldigheten skulle anges i en egen paragraf, 2 b §. För 
en närmare motivering till denna lagändring, se prop. 1998/99:4 s. 46. Hälso- och sjuk-
vårdspersonalens informationsskyldighet gentemot patienten har angetts i en rad olika lagar. 
Ursprungligen fanns denna informationsskyldighet i 5 § tillsynslagen (1980:11), 1980 års 
tillsynslag, därefter i 3 § åliggandelagen (1994:953), sedan i 2 kap. 2 § lagen (1998:531) om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, och numera i 6 kap. 6 § PSL. Syftet med 
att flytta hälso- och sjukvårdspersonalens informationsskyldighet från en lag till en annan har 
dock aldrig varit att lyfta fram ”patientens rätt till information”. För en utförlig redogörelse 
av informationsskyldigheten såsom den var reglerad år 1994, se Rynning, Samtycke till medi-
cinsk vård och behandling s. 185 ff. 
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olika undersökningsmetoder, tänkbara behandlingsalternativ med dess för- 
och nackdelar, biverkningar av läkemedel, undersökningsresultat, diagnos, 
prognos samt planering och tidpunkter för fortsatta vårdåtgärder.677 Rynning 
menar att informationsskyldigheten även omfattar att patienten bör informe-
ras om konsekvenser av ett uteblivet ingripande, åtgärdens syfte och omfatt-
ning, det praktiska genomförandet av den, att det är frivilligt för patienten 
att underkasta sig den föreslagna åtgärden m.m.678 

Beträffande kraven på att informationen ska ges om det fria vårdvalet och 
vårdgarantin framhålls i senare förarbetena till PSL att dessa krav innebär att 
patienten ska informeras dels om offentliga vårdgivare inom eller utom det 
egna landstinget, dels om privata vårdgivare som har offentlig ersättning. I 
kravet på att informera patienten om vårdgarantin anses ingå att – utifrån vad 
situationen i det enskilda fallet kräver – informera om både innehållet i och 
innebörden av vårdgarantin samt om det kan förväntas att patienten kan ges 
besök eller åtgärd inom de tidsgränser som följer av vårdgarantin.679

Det har framförts förslag om att utforma hälso- och sjukvårdspersonalens 
informationsplikt på ett mer detaljerat sätt i lag, men dessa förslag har avvisats 
med motivering att det finns en fara i att i lagstiftningen alltför detaljerat ange 
vad informationen till patienten ska innehålla.680 

”Det kan då föreligga en risk för att lagstiftningen uppfattas som en ”check-
lista”. Enligt regeringen är det viktigt att komma ihåg att någon fullständig  
uppräkning av alla ingående delmoment aldrig kan åstadkommas och inte 
heller bör eftersträvas. Informationen skall alltid vara anpassad till den enskil-
da patientens individuella behov och måste därför med nödvändighet ges 
varierande innehåll och utformning.”681

Den personal som omfattas av skyldigheten att informera patienten är, som 
framgått, de som ingår i personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal.682 I 
6 kap. 6 § PSL specificeras att det är den som har ansvaret för hälso- och 
sjukvården av en patient som har det direkta ansvaret för att patienten ges 
den information som hon har rätt till. Lagstiftarens avsikt är emellertid inte 
att den ansvarige personligen måste informera patienten om de uppgifter som 
informationsskyldigheten omfattar, utan denna skyldighet kan överlämnas till 

677 Se prop. 1998/99:4 s. 49.
678 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 201 f. 
679 Se prop. 2009/10:67 s. 49. 
680 Se prop. 1998/99:4 s. 24. 
681 Prop. 1998/99:4 s. 24. 
682 Personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal diskuteras i avsnitt 2.3.2 ovan. 
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någon annan.683 Det är verksamhetschefen som anses ha det yttersta ansvaret 
för att det finns rutiner eller lokala instruktioner som säkerställer att patienten 
faktiskt får del av information av sådan kvalitet och omfattning som krävs.684 

Det finns tre olika situationer i vilka informationsskyldigheten gentemot 
patienten antingen ska eller får underlåtas. För det första ska patienten inte 
informeras om det är fråga om en situation där patienten enligt lag inte får 
informeras, dvs. det föreligger sekretess eller tystnadsplikt i förhållande till 
patienten själv.685 För det andra får informationsskyldigheten underlåtas om 
patienten inte kan informeras, dvs. patientens hälsotillstånd medför ett fak-
tiskt hinder för att informera henne.686 Att patienten inte vill informeras anses 
utgöra ett tredje undantag från informationsskyldigheten gentemot henne.687 

5.2.1.2 Patientens rätt till individuellt anpassad information
Kravet på att informationen till patienten ska vara individuellt anpassad inför-
des den 1 januari 1999. Före den tidpunkten fanns det inte något lagstadgat 
krav på att informationen skulle vara anpassad efter patientens förutsättningar 
och behov. Lagändringen avsåg dock inte att utgöra någon materiell föränd-
ring av vad som tidigare gällde, utan skulle endast utgöra ett förtydligande.688 
Avsikten var också att inskärpa kravet på att 

”kommunikation och information bör lämnas i former som stärker patien-
tens möjligheter till delaktighet och självbestämmande. Informationen får 
inte ges slentrianmässigt […].”689

Bakgrunden till att informationsskyldigheten kom att preciseras var att det 
i olika studier och attitydundersökningar framkommit att många patienter 
inte tyckte sig få tillräcklig information. Även erfarenheter från HSAN och 

683 Se prop. 1978/79:220 s. 44. 
684 Se prop. 1998/99:4 s. 49. 
685 Se 25 kap. 6 och 7 §§ OSL respektive 6 kap. 12 § andra stycket och 13 § PSL. Om 
inskränkningar i patientens rätt till information om sig själv, se avsnitt 5.3 nedan. 
686 Se 2 b § andra stycket HSL respektive 6 kap. 6 § andra stycket PSL. I dessa bestämmelser 
anges att om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till en när-
stående till henne. Ett sådant utlämnande till närstående får dock endast ske under förutsätt-
ning att bestämmelserna om sekretess i OSL eller tystnadsplikt i PSL medger det. Om s.k. 
ersättningsinformation till närstående, se avsnitt 6.2.3 nedan. 
687 Se prop. 1998/99:4 s. 49 där det uttalas att om patienten klart uttalat en ovilja att motta 
information måste den i allmänhet respekteras om inte annat anges i annan lagstiftning. Se 
även Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 266 ff. 
688 Se prop. 1998/99:4 s. 24.
689 Prop. 1998/99:4 s. 24.
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Socialstyrelsen visade att brister i information var en av de vanligaste förekom-
mande anledningarna till klagomål på vården.690 

I förarbetena till PSL uppges att kravet på att patienten ska ges individuellt 
anpassad informationen innebär att den som ansvarar för vården av patienten 
måste sätta sig in i den enskilde patientens situation så att information och 
dialog kan ske utifrån patientens förutsättningar och behov. Det betonas att 
det är den enskilde patientens individuella behov baserade på patientens ålder, 
mognad och erfarenheter, eventuell funktionsnedsättning samt kulturell och 
språklig bakgrund som ska tillgodoses. Vidare betonas att det i kravet på indi-
viduellt anpassad information ingår att personalen också måste förvissa sig om 
att patienten har förstått innehållet i och innebörden av den information som 
lämnats. Det understryks att en utgångspunkt bör vara att patienten önskar 
så fullödig information som möjligt, men att en klart uttalad ovilja att motta 
information måste dock i allmänhet respekteras.691 

Det följande HSAN-beslutet utgör ett exempel på en anmälan gentemot 
en läkare som, enligt patienten, inte hade gett henne korrekt information 
inför en abort. 

I HSAN 34/05 hade en kvinna uppsökt en läkare för att få råd om vilka 
alternativ som fanns för att göra en abort. Hon var gravid med tvillingar och 
hade tidigare gjort två ultraljud. Kvinnan anmälde läkaren bl.a. för att inte ha 
gett henne korrekt information om vad en tvåstegsabort verkligen innebar. I 
sin anmälan uppgav kvinnan att läkaren hade informerat henne om att hon 
var i graviditetsvecka 14 och att en tvåstegsabort var nödvändig. Hon hade 
frågat vad detta innebar och fått information av läkaren om att ”man fick 
ett piller som avslutade graviditeten och att man senare kunde åka hem. Två 
dagar senare skulle man åka tillbaka för att få ytterligare ett piller och därefter 
började man blöda och efter några timmar samma dag så blir man skrapad 
och får sedan åka hem.” Vid ankomsten till det sjukhus som hon hade blivit 
remitterad till för att genomföra det första steget i aborten hade hon blivit 
tillfrågad om hon visste vad som skulle hända. Hon hade då uppgett det som 
läkaren tidigare informerat henne om, men blev då blev då informerad om 
att läkarens information inte stämde. Hon skulle inte blöda lite, utan hon 
skulle föda fram de två fostren, vilket skulle ta en till tre dagar efter det andra 
pillret. Kvinnan uppgav att hon hade blivit chockad och fick därför träffa en 
kurator. Läkaren uppgav bl.a. att han hade noggrant informerat kvinnan om 
abortmetoden. HSAN fann att det inte var visat att läkarens information till 
kvinnan varit bristfällig. 

690 Se prop. 1998/99:4 s. 23 f. 
691 Se prop. 1998/99:4 s. 49. 
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I abortlagen (1974:595) finns ingen särskild bestämmelse om vilken infor-
mation som hälso- och sjukvårdspersonal ska lämna till patienten. Det är 
således bestämmelsen i 6 kap. 6 § PSL om hälso- och sjukvårdspersonalens 
allmänna informationsskyldighet som ska tillämpas. Även om läkaren i fallet 
ovan noggrant hade informerat kvinnan så kan frågan ställas om han hade 
uppfyllt kravet på att ha förvissat sig om att kvinnan hade förstått innehållet 
i och innebörden av den information som han hade lämnat. 

5.2.1.3 Underårig patient 
Informationsskyldigheten gäller även gentemot en underårig patient. Att 
patienten är ett barn utgör således inte grund för att underlåta att ge henne 
individuellt anpassad information. Om patienten är underårig är det antagli-
gen mindre angeläget att informera om möjligheterna att välja vårdgivare och 
utförare inom den offentliga hälso- och sjukvården samt vårdgarantin. Fort-
sättningsvis fokuserar jag därför på barns rätt till information om sitt hälso-
tillstånd samt de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. 

Information till yngre patienter ska anpassas efter barnets ålder, men infor-
mationsskyldigheten bortfaller emellertid om patienten på grund av låg ålder 
inte kan informeras.692 Lagstiftaren ger dock inte besked om vid vilken ålder 
ett barn kan anses vara tillräckligt moget för att kunna ta emot och tillgodo-
göra sig information. Dahlqvist, professor i pediatrik, har diskuterat frågan 
vid vilken ålder ett barn kan informeras om medicinska ingrepp och forsk-
ning och därefter lämna ett samtycke. Enligt Dahlqvist har barn en växande 
förmåga att förstå och därmed ta ställning till problem som rör den egna 
kroppen. Hon menar att det föreligger en glidande skala som är beroende mer 
av barnets psykologiska utvecklingsnivå än dess kronologiska ålder och att det 
generellt kan sägas att barn yngre än psykologisk ålder motsvarande cirka sju 
år inte har förmåga att fullt ut förstå innebörden av medicinska ingrepp. För-
mågan att förstå information om sjukdomar och medicinska ingrepp uppnås 
enligt Dahlqvist någonstans mellan sju och 14 års ålder. Enligt Dahlqvist har 
barn över 14 år visat sig ha lika god förmåga till resonerande och nyanserad 
bedömning av medicinska problem som vuxna patienter. Dahlqvist framhål-
ler att oavsett om barnet har förmåga att utöva självbestämmande och lämna 
ett giltigt samtycke så har barnet – åtminstone efter två års ålder – rätt till 
åldersadekvat information.693 Med stöd av Dahlqvists resonemang skulle det 

692 Se 2 b § andra stycket HSL och 6 kap. 6 § andra stycket PSL. 
693 Se Dahlqvist, Forskning med barnet som försöksperson, i: Bischofberger, Dahlqvist, 
Edwinson Månsson, Tingberg & Ygge (red.), Barnet i vården s. 102 f.
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således vara möjligt att hävda att barn redan från två års ålder har rätt till 
åldersanpassad information om sitt hälsotillstånd, behandlingsmetoder m.m. 

Hittills har endast barnets rätt till information berörts. När det gäller infor-
mationsskyldigheten och underåriga patienter ska i vissa fall även barnets 
vårdnadshavare informeras. En sådan informationsskyldighet gentemot vård-
nadshavare följer emellertid inte uttryckligen av vare sig HSL eller PSL, utan 
av bestämmelsen i 6 kap. 11 § föräldrabalken om vårdnadshavarens rätt och 
skyldighet att i vissa fall bestämma över sitt barn. I doktrinen framhålls att 
i fråga om de allra yngsta barnen, som på grund av sin låga ålder inte kan 
informeras ska informationsskyldigheten som huvudregel i stället fullgöras 
gent emot barnets vårdnadshavare. Är det däremot fråga om yngre barn som 
kan informeras ska information som huvudregel lämnas till både barnet och 
barnets vårdnadshavare, för att vårdnadshavarna ska kunna fullgöra sin rätt och 
skyldighet enligt föräldrabalken att t.ex. bestämma i frågor som rör föreslagna 
vård- och behandlingsåtgärder. I fråga om äldre barn framhålls att tonåringar i 
allmänhet måste anses ha uppnått sådan mognad att informationsskyldigheten 
normalt i första hand ska fullgöras gentemot endast ton åringen.694 En fråga 
som kan uppkomma vid fullgörandet av informationsskyldigheten gent emot 
en tonåring är om det då finns en informationsskyldighet även gent emot vård-
nadshavarna.695 JO har yttrat att

”[n]är det gäller äldre barn kan det mot bakgrund av föräldrabalkens bestäm-
melser knappast antas att det föreligger en ovillkorlig skyldighet för hälso- och 
sjukvårdspersonalen att informera vårdnadshavaren i allt som rör den under-
årige patienten. Detta beror på vad frågan gäller och barnets mognadsgrad.”696 

Om det bedöms att informationsskyldigheten ska fullgöras gentemot patien-
tens vårdnadshavare måste dock en ytterligare bedömning göras, nämligen 
om sekretessbestämmelserna i OSL eller tystnadspliktsbestämmelserna i PSL 
medger ett sådant utlämnande av information.697 Detsamma gäller om infor-
mationsskyldigheten ska fullgöras gentemot den underåriga patienten, dvs. 
ett utlämnande måste även i detta fall föregås av en prövning enligt OSL eller 
PSL om uppgifter får lämnas ut.698 

694 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 272 samt Svensson, Barns 
rätt i hälso- och sjukvård s. 103. 
695 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 270 samt Svensson, Barns 
rätt i hälso- och sjukvård s. 103. 
696 JO 2002/03 s. 290, se särskilt s. 293.
697 Om sekretess och tystnadsplikt i förhållande till den underåriga patientens vårdnads-
havare, se avsnitt 6.3 nedan. 
698 Om sekretess och tystnadsplikt i förhållande till patienten själv, se avsnitt 5.3 nedan. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   226 2012-08-01   11.08



227

5 Patientens rätt till information om sig själv

5.2.1.4 Patient med en funktionsnedsättning 
I förarbetena till bestämmelserna om vårdgivarens samt hälso- och sjukvårds-
personalens allmänna informationsskyldighet gentemot patienten betonas 
att det är av stor vikt att informationen anpassas till patientens individuella 
förutsättningar och görs lättbegriplig. Vidare framhålls att om patienten har 
en funktionsnedsättning som gör att hon har svårigheter att ta till sig infor-
mation måste särskild hänsyn tas till denna funktionsnedsättning. Den som 
lämnar informationen måste hjälpa patienten att värdera informationen, ge 
aktiv vägledning och försäkra sig om att patienten har ett tillräckligt underlag 
för att kunna utöva delaktighet och självbestämmande. Det framhålls också 
att personalen måste förvissa sig om att patienten har förstått innehållet i och 
innebörden av den information som lämnats, vilket anses vara särskilt viktigt 
om patienten på grund av sin sjukdom eller skada kan ha försämrade förut-
sättningar att ta emot, bearbeta och tillgodogöra sig information.699 

Som nyss nämnts bortfaller informationsskyldigheten om patienten inte 
kan informeras. Ett rent faktiskt hinder för att informera patienten kan 
utgöras av att hon inte är kontaktbar på grund av medvetslöshet, förvirring, 
utmattning eller svår smärtpåverkan. Ett annat hinder kan utgöras av att 
patienten på grund av sitt hälsotillstånd, sin höga ålder eller annan omstän-
dighet inte har förmåga att förstå eller tillgodogöra sig informationen.700 Om 
informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till en 
närstående till patienten under förutsättning att bestämmelserna om sekretess 
i OSL och tystnadsplikt i PSL medger ett sådant utlämnande.701 

I följande HSAN-beslut kritiserades en tandläkare för att inte ha förvissat 
sig om att patienten verkligen var införstådd med vad det innebar att bli av 
med alla sina tänder.

HSAN 836/02 gällde en man som led av cerebral atrofi och multipel skleros. 
Mannen var inlagd på en infektionsavdelning på grund av en tandinfektion. 
En tandläkare hade bedömt att en total bettsanering var nödvändig och man-
nens samtliga tänder och rötter drogs ut. Behandlingen skedde under narkos 

699 Se prop. 1998/99:4 s. 49 och prop. 2009/10:67 s. 49 f.
700 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 259. Se även Norström & 
Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 76 samt Sverne & Sverne, Patientens rätt s. 22. 
Patienter som lider av en psykisk störning, t.ex. med anledning av demenssjukdom, anses 
utgöra exempel på en patientgrupp som kan ha svårigheter att tillgodogöra sig information, 
se SOU 2004:112 s. 571. 
701 Att sekretess enligt OSL och tystnadsplikt enligt PSL kan utgöra ett hinder mot ett utläm-
nande till patientens närstående förtydligas i 2 b § andra stycket HSL och 6 kap. 6 § andra 
stycket PSL. Om patientens integritetsskydd gentemot närstående, se avsnitt 6.2 nedan. 
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eftersom mannen var mycket tandvårdsrädd. Mannen anmälde tandläkaren 
för att ha dragit ut alla hans tänder, utan att varken han eller hans närstå-
ende hade blivit informerade. Tandläkaren anförde bl.a. att patienten hade 
informerats dels om undersökningsfynden, dels om behandlingsförslaget som 
innebar att alla tänder och tandrötter skulle tas bort eftersom det förelåg stor 
risk för nya infektioner. Tandläkaren uppgav vidare att det var hans bestämda 
uppfattning att mannen hade förstått och accepterat behandlingsförslaget. 
Han hade uppfattat mannen som helt tillräknelig och beslutsförmögen, var-
för det inte fanns anledning att informera närstående. HSAN ansåg att det 
var motiverat att besluta om att sanera patientens svårt karierade bett från 
rotrester och karierade tänder. Enligt HSAN var det däremot fel att utföra 
saneringen på ett så drastiskt sätt att även tänder som fungerade väl drogs ut. 
HSAN ansåg att tandläkaren borde ha förvissat sig om att patienten verkligen 
var införstådd med vad det innebar att bli av med alla sina tänder. Med tanke 
på patientens cerebrala atrofi borde en sådan information även ha delgetts 
mannens närstående. HSAN fann att tandläkaren brustit i sin behandling 
av patienten och ålade honom en varning. I länsrätten anförde tandläkaren 
bl.a. att patienten gav ett klart och vaket intryck och förstod samtal. Enligt 
tandläkaren fanns stöd för hans uppfattning att patienten hade förmåga att 
förstå och acceptera det behandlingsförslag som han hade fått och att det 
hade varit felaktigt att informera de närstående med hänsyn till hans tyst-
nadsplikt. Länsrätten ansåg att HSAN hade haft fog för sitt beslut och avslog 
tandläkarens överklagande.702 

5.2.1.5 Patient som inte behärskar svenska språket
Att den information som lämnas till patienten är så tydlig som möjligt får antas 
bidra till att missförstånd mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten 
undviks. En patient med bristande kunskaper i svenska språket kan dels ha 
svårt att uttrycka sig, dels ha svårt att förstå vad hälso- och sjukvårdsperso-
nalen säger, vilket kan leda till missuppfattningar från båda sidor. Det är inte 
osannolikt att sådana missuppfattningar kan få negativa konsekvenser såsom 
felbedömningar och felbehandlingar, dvs. utgöra en fara för patientsäkerheten. 
Ett sätt att minska eventuella problem i kommunikationen mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter kan vara att anlita tolk. Följande HSAN-beslut 
rör en läkare som inte använt tolk under vården av en patient. 

I HSAN 948/00 hade en läkare anmälts bl.a. för att inte ha använt tolk när 
det gällde vården av en patient som talade bristfällig svenska. HSAN ansåg 
det sannolikt att patientens allvarliga sjukdom i levern inte hade upptäckts 

702 Länsrättens i Stockholms län mål nr 4141-2003. 
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på grund av att en tolk inte använts under vården av patienten. Den anmälde 
läkaren var ansvarig överläkare under vårdperioden och ålades i denna egen-
skap en disciplinpåföljd i form av en erinran. Läkaren överklagade till läns-
rätten och anförde bl.a. att patienten hade erbjudits tolkhjälp, men avböjt 
den. Domstolen inhämtade yttrande från Socialstyrelsen som tillstyrkte bifall 
till läkarens överklagande. Länsrätten påpekade att det ingår i vårdpersonalens 
skyldigheter att förvissa sig om att en patient faktiskt förstår den informa-
tion som lämnas till honom. Enligt länsrätten visade utredningen i målet att 
patientens kunskaper i svenska språket var bristfälliga men med hänsyn till att 
patienten uttryckligen avböjt tolkhjälp fick det anses att läkaren inte åsidosatt 
sin skyldighet att informera patienten. Länsrätten beslutade att undanröja 
HSAN:s beslut att ålägga läkaren en erinran.703

När en myndighet har kontakt med någon som inte behärskar svenska språket 
bör myndigheten enligt 8 § förvaltningslagen (1986:223) vid behov anlita 
tolk. Bestämmelsen gäller dock endast vid förvaltningsmyndigheternas hand-
läggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsären-
den.704 Det innebär att hälso- och sjukvård faller utanför bestämmelsens 
tillämpningsområde, eftersom sådan verksamhet som huvudregel består av 
faktiskt handlande.705 

Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, väg-
ledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig 
med hänsyn till frågans art och den enskildes behov av hjälp. Ett erbjudande 
av tolk får anses utgöra en del av offentliga vårdgivares serviceskyldighet enligt 
förvaltningslagen. Privata vårdgivare omfattas däremot inte av förvaltnings-
lagen, vilket innebär att de inte har någon motsvarande skyldighet att i vissa 
fall erbjuda patienten tolk. Socialstyrelsen uppställer emellertid som krav att 
vårdgivarens rutiner för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att en 
patient kan ta del av sin patientjournal på ett sådant sätt som hon kan förstå. 
Detta krav anges i 4 kap. 13 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) 
om informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården. 
Föreskriften har rubriken ”Översättning och tolkning av patientuppgifter”. 
Med hänsyn till den rubriken avser antagligen Socialstyrelsen att såväl offent-
liga som privata vårdgivare ska säkerställa att tolk erbjuds, åtminstone när 
patienten vill ta del av sin journal. Socialstyrelsen framhåller även i andra 

703 Länsrättens i Stockholms län mål nr 7908-01.
704 Se 1 § förvaltningslagen.
705 Se Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen s. 386 f.
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sammanhang vikten av att informationen ges på ett språk som mottagaren av 
informationen förstår, exempelvis vid omskärelse av pojkar ska informationen 
utformas på ett sätt och på ett språk som medför att de berörda till fullo kan 
tillgodogöra sig informationen.706 I samband med genetiska undersökningar 
bör, enligt Socialstyrelsen, behovet av tolk beaktas särskilt.707

5.2.1.6 Informationsskyldighet enligt speciallag – några exempel
I HSL och PSL finns, som framgått, den allmänna informationsskyldigheten 
för vårdgivaren respektive hälso- och sjukvårdspersonalen. I speciallagar finns 
angivet vilken information utöver den allmänna informationen som i före-
kommande fall ska lämnas till patienten. Steriliseringslagen (1975:580) utgör 
ett exempel på en sådan speciallag. I denna lag anges i 5 § att sterilisering inte 
får ske utan att den som begär åtgärden noggrant har informerats om ingrep-
pets innebörd och följder samt, i förekommande fall, om andra möjligheter 
att förebygga havandeskap. I följande HSAN-beslut ansågs en läkare inte ha 
uppfyllt sin informationsskyldighet enligt steriliseringslagen. 

I HSAN 3333/04 tilldelades en läkare en varning bl.a. för att ha brustit i 
sin informationsskyldighet vid ett steriliseringsingrepp av en 35-årig patient. 
I graviditetsvecka 36 sökte kvinnan akut vård på grund av nedstämdhet, 
depression och suicidtankar, varför kvinnan förlöstes med kejsarsnitt. I sam-
band med operationen noterades en del sammanväxningar mellan bukväggen  
och livmodern samt en bristning i livmoderväggen. Under operationen disku-
terade läkaren med kvinnan och hennes sambo om att även göra en sterilise-
ring i samband med kejsarsnittet. Läkaren genomförde steriliseringen. Social-
styrelsen anmälde läkaren och uppgav bl.a. att kvinnan varken hade informe-
rats eller fått möjlighet att tänka igenom vad ett steriliseringsingrepp skulle 
innebära, samt inte heller hade fått information om alternativa möjligheter att 
förebygga havandeskap. Socialstyrelsen ansåg att läkaren åsidosatt sina skyl-
digheter enligt 5 § steriliseringslagen. Läkaren medgav Socialstyrelsens yrkan-
de om disciplinpåföljd och uppgav bl.a. att han inte kände till att det fanns 
en steriliseringslag. HSAN ansåg att läkaren visat på dåligt omdöme genom 
att under operationen föra en dialog om sterilisering med den psykiskt sjuka 
kvinnan och fann att han hade åsidosatt bestämmelserna i steriliseringslagen. 
Länsrätten ändrade inte HSAN:s beslut att ålägga läkaren en varning.708 

706 Se 6 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:14) om omskärelse av 
pojkar. 
707 Se Socialstyrelsen, Genetik och genteknik i hälso- och sjukvården s. 40 och s. 44.
708 Länsrättens i Stockholms län mål nr 1627-05. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   230 2012-08-01   11.08



231

5 Patientens rätt till information om sig själv

Vid sterilisering uppställer Socialstyrelsen ett krav på en skriftlig bekräftelse 
av den som vill bli steriliserad att denne har erhållit information, se 2 § andra 
punkten respektive 3 § andra punkten Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2005:1) om verkställigheten av steriliseringslagen. Syftet med föreskrifterna 
kan knappast vara annat än att på bästa sätt förvissa sig om att patienten både 
har fått information om och förstått innebörden av ett steriliseringsingrepp, 
eftersom det är fråga om en irreversibel åtgärd. 

Ett annat exempel på en specialreglering där det anges att patienten ska 
informeras är 30 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Enligt 
denna bestämmelse ska chefsöverläkaren se till att en patient genom indi-
viduellt anpassad information upplyses om sin rätt att få en stödperson.709 
Uppgiften för en sådan stödperson är att bistå patienten i personliga frågor 
under den tid som hon vårdas med tvång.710 

En mer allmänt hållen specialregel är den i 3 kap. 8 § PSL som anger att 
vårdgivaren snarast ska lämna följande uppgifter till en patient som har drab-
bats av en vårdskada: att det inträffat en händelse som har medfört en vårdska-
da, vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse 
inte ska inträffa igen, möjligheten att anmäla klagomål till Social styrelsen, 
möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller 
från läkemedelsförsäkringen samt patientnämndernas verksamhet. I likhet 
med vårdgivarens informationsskyldighet enligt 2 b § HSL finns en skyldig-
het att informera närstående i de fall patienten inte kan informeras. I för-
arbetena till PSL diskuteras dock inte vilka patienter som inte själv kan ta del 
av information. Möjligen avses samma kategorier av patienter som nämnts 
ovan, dvs. patienter som exempelvis på grund av medvetslöshet inte kan infor-
meras eller patienter som på grund av sitt hälsotillstånd, sin ålder eller annan 
omständighet inte har förmåga att förstå eller tillgodogöra sig information.711 

5.2.2 Patientens rätt att ta del av sin patientjournal 
Patientjournalen är en informationskälla för den patient som vill skaffa sig 
information om sitt hälsotillstånd m.m. Genom bestämmelserna om hand-
lingsoffentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen garanteras patienten inom 
den offentliga hälso- och sjukvården en rätt att ta del av sin patientjournal. 

709 En motsvarande bestämmelse finns i 26 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 
710 Se 30 § tredje stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård. 
711 Om patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen ska den lämnas till en 
närstående till patienten, se 3 kap. 8 § andra stycket PSL. Ett sådant utlämnande av uppgif-
ter till närstående måste dock föregås av en prövning om bestämmelserna om sekretess eller 
tystnadsplikt medger det. 
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För patienten inom den privata hälso- och sjukvården utgör bestämmelsen i 
8 kap. 2 § PDL en motsvarande garanti. Dessa bestämmelser i tryckfrihets-
förordningen och PDL innebär, som tidigare framgått, att en patient i princip 
alltid har rätt att läsa eller skriva av sin patientjournal eller få en avskrift eller 
en kopia av den.712 

En patient kan på grund av låg ålder, sjukdom eller av annan orsak sakna 
rättslig handlingsförmåga, vilket anses innebära ett hinder för patienten att 
själv begära att få ta del av sin patientjournal. En underårig patient som sak-
nar rättslig handlingsförmåga företräds av en legal ställföreträdare, nämligen 
vårdnadshavaren.713 Då uppkommer frågan om vilken ålder som ett barn 
bör ha uppnått för att själv, utan vårdnadshavarens medverkan, kunna begära 
att ta del av sin patientjournal. I ett äldre beslut från JO konstaterades att 
frågan inte besvaras vare sig i tryckfrihetsförordningen eller annan lag eller 
författning. Detta beslut gällde en elevs rätt att ta del av sitt hälsokort inom 
skolhälso vården. JO uttalade att 

”[a]v allmänna rättsgrundsatser får emellertid anses följa att eleven skall ha 
rätt att få ta del av sitt hälsokort om han uppnått erforderlig mognad. Som 
jämförelse i fråga om vilken ålder och mognad ett barn skall ha uppnått för 
att dess egen viljeförklaring skall tillmätas betydelses kan nämnas följande 
bestämmelser i föräldrabalken. I 4 kap. som handlar om adoption stadgas i 
5 § att utan eget samtycke får den som fyllt 12 år ej adopteras. I 21 kap., som 
handlar om verkställighet av dom eller beslut rörande vårdnad m.m., stadgas 
i 4 § att om barnet fyllt 15 år, får verkställighet icke ske mot dess vilja, utan 

712 Enligt 12 kap. 1 § OSL gäller sekretess till skydd för enskild inte i förhållande till den 
enskilde själv, om inte annat anges i denna lag. Denna bestämmelse innebär att patienten får 
vägras att ta del av sin journal endast om sekretess enligt 25 kap. 6 eller 7 §§ OSL föreligger. 
Inom den privata hälso- och sjukvården får en patient vägras att ta del av sin journal endast om 
tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § andra stycket eller 13 § PSL föreligger. Om rätten att ta del av 
en patientjournal, se även avsnitt 3.6.1 ovan. Det kan noteras att Svenska Läkare sällskapet har 
uttalat att patienten bör få tillgång till sin journal, men att det inte ska vara någon skyldighet 
för vårdgivaren att bevilja detta. Motivet uppgavs vara att skydda patienten mot andras krav på 
patienten att få ut journalen, se prop. 2007/08:126 s. 154. Av regelverket följer, som framgått, 
att en patient i princip alltid har rätt att få ta del av sin journal. Det finns två undantag från 
denna principiella rättighet, se avsnitt 5.3 nedan. I den mån något av dessa undantag inte är 
tillämpligt ska journalen efter begäran lämnas ut till patienten. För att genomföra Svenska 
Läkaresällskapets förslag i offentlig hälso- och sjukvård krävs antingen att allmänna handlingar 
inom hälso- och sjukvården undantas från bestämmelserna i tryck frihetsförordningen eller att 
det införs en ny sekretessbestämmelse i OSL. Svenska Läkaresällskapet diskuterar dock inte 
vilka nödvändiga förändringar i regelverket som skulle behöva vidtas för att uppnå syftet att 
skydda patienten mot utomståendes krav på patienten att få ut hennes journal. 
713 Se 6 kap. 2 § föräldrabalken. Om vårdnadshavarens bestämmanderätt över sitt barn, se 
även avsnitt 4.6.2.2 ovan.
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att länsrätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. Detsamma 
gäller även om barnet ännu ej fyllt 15 år men nått sådan mognad att dess 
vilja bör beaktas på motsvarande sätt. Vidare gäller enligt bestämmelserna i 
barnavårdslagen att underårig som fyllt 15 år äger föra talan i mål eller ärende 
enligt denna lag.”714

Drygt 35 år har passerat sedan JO:s uttalande och i dag gäller delvis andra 
lagar och andra åldersgränser. Någon särskild bestämmelse om vilken ålder 
som en underårig patient bör ha uppnått för att själv kunna begära ut sin 
journal fanns, som framgått, inte vid tidpunkten för JO:s beslut och finns 
inte heller i dag. I olika speciallagar inom hälso- och sjukvårdens område finns 
emellertid angivet åldersgränser för vissa medicinska åtgärder. Svensson disku-
terar dessa speciallagar och utifrån hans slutsatser förefaller det rimligt att ett 
barn som fyllt 15 år själv bör ha rätt att, utan vårdnadshavarens medverkan, 
ta del av sin patientjournal.715 

En vuxen patient kan t.ex. på grund av sjukdom sakna rättslig handlings-
förmåga. Att ha en god man eller förvaltare utgör, som framgått, i sig inte 
något hinder för patienten att själv begära att ta del av sin patientjournal, 
eftersom den rättsliga handlingsförmågan fortfarande kan föreligga. I det 
enskilda fallet kan det emellertid för en patient med god man och förvaltare 
finnas anledning att pröva om patienten på grund av sjukdom eller av annan 
orsak saknar rättslig handlingsförmåga, vilket innebär att hon inte själv kan 
begära att ta del av sin patientjournal.716 I följande avgörande ansåg Hög-
sta förvaltningsdomstolen att en mans tillstånd var sådant att han inte själv 
kunde begära att få ta del av de aktuella handlingarna. 

714 JO 1975/76 s. 330, se närmare s. 332. 
715 Se Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård s. 123 ff. För en redogörelse av åldersgränser 
i svensk rätt, se t.ex. Matsson, Barnet och rättsprocessen s. 156 ff.
716 Se t.ex. RÅ 1989 ref. 11 som gällde en omyndigförklarad kvinna som hade gjort en anmä-
lan till HSAN. Enligt HSAN var kvinnan inte behörig att föra talan i ärendet varför HSAN 
beslutade att avvisa hennes anmälan. Kammarrätten ändrade inte HSAN:s beslut. Högsta 
förvaltningsdomstolen yttrade att enligt 24 § i den numera upphävda 1980 års tillsynslag 
ska frågor om disciplinansvar tas upp på anmälan av den patient som saken gäller eller, om 
patienten inte själv kan anmäla saken, en nära anhörig till henne. Den omständigheten att 
en patient är omyndig utgör i sig inte hinder för patienten att själv göra anmälan till HSAN. 
Enligt Högsta förvaltningsdomstolen skulle HSAN därför inte ha avvisat kvinnans anmälan 
på den grunden att hon förklarats omyndig. Högsta förvaltningsdomstolen framhöll att i det 
enskilda fallet kan det emellertid finnas anledning att – oavsett om anmälaren är omyndig 
eller inte – pröva om anmälaren på grund av sjukdom eller av annan orsak saknar rätts-
lig handlingsförmåga. I ett kammarrättsavgörande från år 2010 ansågs omständigheten att 
sökanden hade en förvaltare inte hindra sökanden från att begära ut handlingar som gällde 
honom själv, se Kammarrättens i Sundsvall mål nr 1330-10. 
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I RÅ 1999 ref. 38 var bakgrunden följande. En god man hade hos skattemyn-
digheten begärt att få ut handlingar som rörde huvudmannens deklarationer. 
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis att av handlingarna 
i målet fick anses framgå att huvudmannens tillstånd var sådant att han kunde 
varken efterge sekretessen eller själv begära att få ta del av de aktuella handling-
arna. Den fråga som domstolen därefter hade att ta ställning till var huruvida 
den gode mannen kunde anses ha rätt att förfoga över huvudmannens sekre-
tess. Domstolen uttalade bl.a. att i ett fall då huvudmannen saknar förmåga 
att själv disponera över sekretessen borde 14 kap. 4 § första stycket sekretess-
lagen, numera 12 kap. 1 och 2 §§ OSL, kunna tillämpas så att en god man i 
en sådan situation har rätt att ta del av huvudmannens självdeklarationer i den 
utsträckning som behövs för att han skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Högsta 
förvaltningsdomstolen fann att den gode mannen hade rätt att med stöd av 
14 kap. 4 § första stycket sekretesslagen, numera 12 kap. 1 och 2 §§ OSL, få 
ut kopior av de begärda handlingarna. 

En legal ställföreträdare till en vuxen patient som saknar rättslig handlings-
förmåga får därmed anses ha rätt att ta del av patientens journal, under för-
utsättning att den gode mannen eller förvaltaren behöver uppgifterna för att 
fullgöra sitt uppdrag.717 

I patientjournalen kan det även finnas uppgifter som rör andra än patien-
ten, exempelvis uppgifter om patientens närstående. Om en patientjournal 
innehåller sådana uppgifter får de inte lämnas ut till patienten, om det inte 
står klart att de kan röjas utan att berörda enskilda eller dem närstående lider 
men, eller att de samtycker till ett utlämnande.718 Om uppgifterna däremot 
redan är kända för patienten utgör bestämmelserna om sekretess och tystnads-
plikt inte något hinder för att lämna ut dessa uppgifter till henne.719 

I följande kammarrättsavgörande hade patienten nekats att ta del av vissa 
uppgifter i sin patientjournal med motiveringen att de rörde annan än patien-
ten själv. 

Kammarrättens i Stockholm mål nr 6784-04 gällde en kvinna som hade be -
gärt att få ta del av sin journal förvarad i en offentlig vårdgivares arkiv. Vård-

717 I Kammarrättens i Göteborg mål nr 4351-10 ansågs en god man till en vuxen patient 
ha rätt att få ta del av patientens journal. I Kammarrättens i Sundsvall mål nr 1732-09 fann 
domstolen att en förvaltare till en vuxen patient hade rätt att få ta del av patientens journal. 
I Kammarrättens i Stockholm i mål nr 5424-08 ansågs en förvaltare till en vuxen patient 
inte ha rätt att ta del av journalen med motivering att det i målet inte förelåg någon närmare 
utredning om i vilken utsträckning förvaltaren för sitt uppdrag behövde ta del av uppgifterna.
718 Om menprövningen, se avsnitt 4.5.1 och 4.5.2 ovan, och om patientens samtycke, se 
avsnitt 4.6.2 ovan. 
719 Om redan kända uppgifter, se avsnitt 4.5.1 ovan. 
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givaren hade beslutat att inte lämna ut vissa uppgifter som fanns dokumen-
terade i journalen med motiveringen att de rörde kvinnans mamma och att 
hon inte hade lämnat sitt samtycke till att uppgifterna kunde lämnas ut. I 
sitt överklagande till kammarrätten anförde kvinnan bl.a. att hennes mamma 
inte skulle komma att lida men av att uppgifterna lämnades ut och att upp-
gifterna hade en mycket stor betydelse för hennes egen fortsatta utveckling 
och förståelse av sin situation. Kammarrätten gjorde samma bedömning som 
vårdgivaren och ändrade inte det överklagade beslutet. 

Anta att en kvinna lämnar en uppgift om att hennes man, som är patient, har 
misshandlat henne och att denna uppgift dokumenteras i mannens journal 
– är det en uppgift som rör kvinnan eller mannen? Om uppgiften anses röra 
kvinnan råder presumtion för sekretess och tystnadsplikt i förhållande till 
mannen, medan om uppgiften anses röra mannen har han som huvudregel 
rätt att ta del av den. Ett annat exempel utgörs av en kvinna som lämnar en 
uppgift om att hon har missbrukat narkotika under sin graviditet, vilket kan 
förklara vissa skador på barnets hjärna. Uppgiften dokumenteras i barnets 
patientjournal – är det en uppgift som gäller mamman eller barnet? Dessa 
exempel får illustrera svårigheten att avgöra vilken person som uppgifterna 
kan anses ha ett samband till. Det kan även vara fråga om, som i kammar-
rättsavgörandet ovan, att patienten vill få information för att förstå sin egen 
situation. Med hänsyn till att lagstiftarens avsikt synes vara att största möjliga 
öppenhet ska råda gentemot patienten är det rimligt att patienten ska ha rätt 
att få ta del även av sådana dokumenterade uppgifter. Den enda möjligheten 
att då inskränka patientens rätt till information om sig själv är om något av 
undantagen i nästa avsnitt är uppfyllt.720 

5.2.3  Patientens möjlighet att ta del av uppgifter om sig själv via Internet 
Den 1 juli 2008 infördes en möjlighet för offentliga och privata vårdgivare att 
under vissa förutsättningar medge patienten direktåtkomst till sådana uppgif-
ter om henne som finns elektroniskt registrerade.721 Med direktåtkomst avses 

720 Det finns en möjlighet för vårdgivaren att under vissa förutsättningar medge patienten 
direktåtkomst till sådana uppgifter om henne som finns elektroniskt registrerade, se avsnitt 
5.2.3 nedan. Ett sådant utlämnande av uppgifter till patienten ska föregås av en prövning 
enligt sekretessbestämmelserna i OSL eller tystnadspliktsbestämmelserna i PSL. Eftersom det 
förekommer att uppgifter om andra än patienten dokumenteras i hennes patientjournal är det 
i vissa fall uteslutet att ge patienten direktåtkomst till hela sin journal.
721 Se prop. 2007/08:126 s. 156 ff. På uppdrag av Patientdatautredningen gjorde Statistiska 
centralbyrån en enkätundersökning som visade att 71 procent av de personer som besvarade 
undersökningen ville kunna ta del av hela eller delar av sin egen patientjournal via Internet, 
se SOU 2006:82 s. 643 f. I den efterföljande propositionen påpekar regeringen att även om 
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i detta sammanhang en viss form av elektroniskt utlämnande av personupp-
gifter till en mottagare utanför en vårdgivares organisation.722 

Den bestämmelse som medger att en patient får ha direktåtkomst till vissa 
registrerade uppgifter om sig själv finns i 5 kap. 5 § PDL. Enligt denna bestäm-
melse får en vårdgivare medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter 
om den enskilde som får lämnas ut till henne och som behandlas för vissa 
särskilda ändamål. I förarbetena uppges att bestämmelsen inte innebär någon 
rätt för patienten att ha direktåtkomst, utan endast en möjlighet för vårdgivare 
att ge patienter direktåtkomst till sådana uppgifter som enligt vårdgivarens 
bedömning kan göras tillgängliga för patienten. Det betonas att möjligheten 
till direktåtkomst inte behöver innebära att patienten ges tillgång till samtliga 
registrerade uppgifter om henne.723 I förarbetena uttalas att en vårdgivare 
kan begränsa tillgången till att endast omfatta en på förhand bestämd mängd 
eller bestämda kategorier av uppgifter i patientjournalen, t.ex. uppgifter om 
behandlande läkare, kontaktuppgifter till vård givare, diagno ser, överkänslig-
het och förskrivna läkemedel.724 Det framhålls att uppgifter som är särskilt 
känsliga för patienten bör undantas från direktåtkomst.725 Vidare framhålls att 

”[e]tt skäl som har anförts mot att ge patienter direktåtkomst till sina patient-
uppgifter är risken för att patienterna utsätts för påtryckningar från t.ex. 
anhöriga eller blivande arbetsgivare att visa dem uppgifterna. Det går natur-
ligtvis inte att helt bortse från risken att några patienter kan komma att utsät-
tas för sådana påtryckningar. En sådan risk finns emellertid redan nu. En per-
son kan t.ex. förmå en anhörig att ge honom eller henne fullmakt att begära 
ut journaluppgifter beträffande denne.”726

Liksom vid allt utlämnande av patientuppgifter ska även ett utlämnande till 
patienten genom direktåtkomst föregås av en prövning enligt sekretessbe-
stämmelserna i OSL respektive tystnadspliktsbestämmelserna i PSL. Detta 
får anses följa av att det i 5 kap. 5 § PDL föreskrivs att endast uppgifter 

resultatet från sådana undersökningar måste tolkas försiktigt, visar undersökningen att det 
finns ett stort intresse bland allmänheten att kunna ta del av sina journaluppgifter via Inter-
net, se prop. 2007/08:126 s. 158. 
722 Se prop. 2007/08:126 s. 70. Något mer utförligt kan direktåtkomst beskrivas som en 
form av elektroniskt utlämnande där den som är ansvarig för informationen inte har kontroll 
över vilka uppgifter som en mottagare vid ett visst tillfälle tar del av – automatiserad tillgång – 
och att mottagaren av information inte kan påverka innehållet i det informationssystem eller 
register som informationen lämnas ut från, se prop. 2007/08:126 s. 105 och s. 244. 
723 Se prop. 2007/08:126 s. 245.
724 Se prop. 2007/08:126 s. 75 och s. 245. 
725 Se prop. 2007/08:126 s. 245.
726 Prop. 2007/08:126 s. 159.
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som får lämnas ut kan omfattas av direktåtkomsten. I förarbeten påpekas att 
eftersom direktåtkomst innebär att någon prövning enligt sekretesslagens, 
numera OSL:s, bestämmelser om sekretess inte sker varje gång någon tar del 
av uppgifter om sig själv, måste sekretessfrågan prövas i samband med att 
vård givaren ger patienten direktåtkomst. Det framhålls att sekretessfrågan 
någon gång kan behöva omprövas efter det att direktåtkomst har medgetts. 
Vidare understryks att en sekretessprövning måste göras varje gång som nya 
uppgifter görs tillgängliga för patienten.727 Det kan konstateras att det i för-
arbetena till bestämmelsen i 5 kap. 5 § PDL uppmärksammas endast sekre-
tessregleringen i offentlig hälso- och sjukvård, medan någon diskussion om 
tystnadsplikts bestämmelserna i den privata hälso- och sjukvården inte förs. 
Detta kan ses som ännu ett exempel på lagstiftarens styvmoderliga behandling 
av patientens integritetsskydd i privat hälso- och sjukvård.

5.3  Inskränkningar i patientens rätt till information  
om sig själv

5.3.1 Hemlighållande av uppgift om patientens hälsotillstånd 

5.3.1.1 Bakgrund 
Vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens informationsskyldighet 
gentemot patienten samt patientens rätt till sin patientjournal kan ses som 
garantier för att patienten ska få information om sitt hälsotillstånd. I en viss 
särskild situation får emellertid uppgift om patientens hälsotillstånd hem-
lighållas även i förhållande till patienten själv. Beträffande offentlig hälso- 
och sjukvård anges detta särskilda undantag i 25 kap. 6 § OSL och vad gäl-
ler privat hälso- och sjukvård finns undantaget i 6 kap. 12 § andra stycket 
PSL. Dessa bestämmelser utgör, som framgått, det första undantaget från 
patientens rätt till information om sig själv. Det andra undantaget utgörs av 
bestämmelserna i 25 kap. 7 § OSL respektive 6 kap. 13 § PSL, vilka innebär 
att uppgifter som en annan person har lämnat om patienten i vissa särskilda 
undantagsfall ska hemlighållas även för patienten själv.728

Bestämmelsen i 25 kap. 6 § OSL om sekretess för uppgift om patientens 
hälsotillstånd har följande lydelse. 

Sekretessen enligt 1–5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlings-
behövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med 

727 Se prop. 2007/08:126 s. 246.
728 Om detta andra undantag, se avsnitt 5.3.2 nedan. 
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hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att 
uppgiften inte lämnas till honom eller henne.729

I äldre förarbeten till OSL uppges att syftet med regleringen i första hand är 
att hindra en patient från att ta del av sin patientjournal.730 Rynning menar 
att syftet är att skydda patienten själv mot allvarliga, negativa effekter av viss 
information.731 Rynning hänvisar till att denna typ av inskränkning i infor-
mationsskyldigheten i den internationella litteraturen benämns som ”the 
therapeutic privilege”, dvs. läkarens privilegium att av terapeutiska hänsyn 
hålla inne med information för att inte skada patienten.732 

Skyldigheten att i vissa särskilda fall hemlighålla uppgifter om patientens 
hälsotillstånd, även i förhållande till patienten själv, fanns redan i 14 § lagen 
(1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar, 
1937 års sekretesslag. Bestämmelsen innebar att inom offentlig hälso- och 
sjukvård fick en handling undanhållas den som handlingen gällde.733 Förut-
sättningarna för detta var att handlingen angick patientens intagning, vård 
eller behandling på anstalt eller inrättning eller patientens vård eller behandlig 
av läkare på annan plats än på anstalt, och det fanns grundad anledning att 
anta att ändamålet med vården eller behandlingen skulle motverkas genom 
handlingens utlämnande. Enligt denna bestämmelse räckte det således med 
ett antagande om att ändamålet med vården eller behandlingen skulle motver-
kas om patienten fick ta del av journalhandlingen, medan det numera krävs 
att det ska vara av synnerlig vikt med hänsyn till ändamålet med vården eller 
behandlingen att en uppgift inte lämnas till patienten i fråga. Denna skärp-

729 Bestämmelsens tillämpningsområde avgörs genom en hänvisning till fem olika paragra-
fer i 25 kap. OSL. Det är endast sådan verksamhet som anges i 25 kap. 1 §, dvs. hälso- och 
sjukvård och annan medicinsk verksamhet, som behandlas i avhandlingens avsnitt 5.3.1. 
Uppgifter om enskilds hälsotillstånd får hemlighållas även inom andra områden än hälso- 
och sjukvården, t.ex. föreskrivs i 24 kap. 2 § andra stycket OSL en skyldighet att i vissa fall 
hemlighålla uppgifter för den som registrerats i det rättspsykiatriska forskningsregistret hos 
Rättsmedicinalverket. Ett annat exempel utgörs av bestämmelsen i 28 kap. 2 § OSL, av vilken 
följer en skyldighet bl.a. för personal hos Försäkringskassan att i vissa fall hemlighålla uppgif-
ter även i förhållande till den enskilde själv. 
730 Se prop. 1979/80:2 s. 179. 
731 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 260. 
732 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 260 och där not 190. 
733 Sekretess enligt 14 § omfattade således endast uppgifter som fanns dokumenterade i 
patientens journal. Numera saknar det, som framgått, betydelse om uppgiften finns i en 
allmän handling eller inte. Om sekretess gäller för uppgiften får den inte röjas för patienten, 
vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av patientjournalen eller på något annat sätt. 
För en beskrivning och analys av sekretessbegreppet, se avsnitt 2.2 ovan. 
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ning stämmer väl överens med lagstiftarens intention att patienten ska ha rätt 
till information om sig själv. 

Den 1 januari 1981 infördes en bestämmelse som innebar att personkret-
sen hälso- och sjukvårdspersonal i privat hälso- och sjukvård i vissa särskilda 
undantagsfall fick hemlighålla uppgift om patientens hälsotillstånd även i 
förhållande till patienten själv.734 Bestämmelsen finns numera i 6 kap. 12 § 
andra stycket PSL och har följande lydelse. 

Tystnadsplikt som gäller för en uppgift om en patients hälsotillstånd gäller  
även i förhållande till patienten själv, om det med hänsyn till ändamålet med 
hälso- och sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patien-
ten.

I äldre förarbeten uppges att syftet med denna tystnadspliktsbestämmelse är 
att den ska motsvara vad som gäller inom den offentliga hälso- och sjukvår-
den. Någon närmare motivering ges emellertid inte, utan i stället hänvisas 
till propositionen till 1980 års sekretesslag.735 Som framgått uttalas i denna 
proposition att syftet med sekretessregleringen i första hand är att hindra en 
patient från att ta del av sin patientjournal. Syftet med ovan nämnda tystnads-
pliktsbestämmelse i PSL får därför antas vara detsamma. 

I tystnadspliktsbestämmelsen i 6 kap. 12 § andra stycket PSL används 
begreppet tystnadsplikt, vilket kanske skulle kunna uppfattas som att bestäm-
melsen endast förbjuder ett muntligt utlämnande av den aktuella uppgiften. 
Som konstaterats tidigare avses med tystnadsplikt att uppgift inte får lämnas 
ut, vare sig muntligen, genom utlämnande av patientjournalen eller på något 
annat sätt.736 Alla former av röjande av uppgifter för patienten själv är således 
under dessa omständigheter förbjudna. 

5.3.1.2  I vilken verksamhet gäller sekretess och tystnadsplikt gentemot 
patienten själv? 

Hos offentliga vårdgivare får uppgift om patientens hälsotillstånd hemlighål-
las även för patienten själv i verksamhet som utgör hälso- och sjukvård och 
annan medicinsk verksamhet.737 Hos privata vårdgivare får motsvarande upp-
gifter hemlighållas endast inom verksamhet som utgör hälso- och sjukvård.738 

734 Se 6 § andra stycket i den numera upphävda 1980 års tillsynslag.
735 Se prop. 1980/81:28 s. 23. 
736 Begreppet tystnadsplikt beskrivs och analyseras i avsnitt 2.2 ovan. 
737 Se 25 kap. 6 § som hänvisar till 1 §. 
738 Av ordalydelsen i 6 kap. 12 § andra stycket PSL framgår inte i vilken verksamhet som 
tystnadsplikt gäller. Bestämmelsen kan dock knappast tolkas på annat sätt än att den syftar 
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Regelverkets konstruktion innebär således att det i detta avseende finns en 
skillnad mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård, dvs. om det är fråga 
om annan medicinsk verksamhet som bedrivs av privata vårdgivare får en 
patient inte undanhållas uppgifter om sitt hälsotillstånd.739 

Även inom den privata hälso- och sjukvården finns skillnader beträffande 
skyldigheten att undanhålla uppgifter för patienten. Som tidigare framgått 
delas personalen i privat hälso- och sjukvård in i två grupper, hälso- och 
sjukvårdspersonal och annan personal. Som regleringen är konstruerad är det 
dock endast personer som ingår i personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal 
som i vissa undantagsfall är skyldiga dels att undanhålla uppgifter för patien-
ten, dels att vägra patienten att få ta del av sin patientjournal.740 För annan 
personal finns det inte några motsvarande lagstadgade begränsningar. 

Sammantaget framstår det som att patientens rätt till information om sig 
själv är av lagstiftaren bäst tillgodosett hos en privat vårdgivare jämfört med 
en offentlig sådan. Den uppfattningen grundas på det faktum att inom privat 
hälso- och sjukvård gäller skyldigheten att hemlighålla uppgifter endast inom 
verksamhet om utgör hälso- och sjukvård och dessutom endast för personal 
som ingår i kretsen hälso- och sjukvårdspersonal. Regelverkets konstruktion 
i detta avseende synes innebära att en patient som inom privat hälso- och 
sjukvård genomgår t.ex. insemination eller befruktning utanför kroppen inte 
kan nekas att få ut uppgifter om sitt hälsotillstånd.

Lagstiftarens ursprungliga avsikt kan knappast uppfattas på annat sätt än 
att samma inskränkningar i patientens rätt till information och rätt till sin 
patientjournal ska gälla, oavsett om patienten får vård hos en offentlig eller 
privat vårdgivare.741 Utformningen av lagtexten innebär dock att det finns 
skillnader. För att här uppnå åtminstone en formell likhet mellan offentlig 
och privat hälso- och sjukvård krävs antingen att bestämmelsen i 25 kap. 6 § 
OSL eller att bestämmelsen i 6 kap. 12 § andra stycket PSL ändras. En sådan 
ändring kan bestå av att 25 kap. 6 § OSL begränsas till att endast omfatta 
verksamhet som utgör hälso- och sjukvård, men inte annan medicinsk verk-
samhet. En annan ändring kan utgöras av att bestämmelsen i 6 kap. 12 § 
andra stycket utvidgas till att omfatta såväl hälso- och sjukvård som annan 
medicinsk verksamhet. 

tillbaka på bestämmelsens första stycke, som är tillämplig i verksamhet som utgör hälso- och 
sjukvård. 
739 Om begreppet annan medicinsk verksamhet, se avsnitt 4.3.2 ovan. 
740 Se 6 kap. 12 § andra stycket och 13 § PSL. 
741 Se prop. 1980/81:28 s. 23 och s. 28. 
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5.3.1.3 Vad avses med hälsotillstånd? 
För att en uppgift ska få hemlighållas för patienten själv krävs att uppgiften 
angår patientens hälsotillstånd. I äldre förarbeten till 25 kap. 6 § OSL och 
6 kap. 12 § andra stycket PSL framhålls att endast uppgifter som direkt hän-
för sig till patientens hälsotillstånd ska kunna hemlighållas, medan uppgifter 
av annat slag inte ska få hemlighållas.742 Lagstiftaren undviker dock att dis-
kutera vilka uppgifter som kan anses ingå i begreppet hälsotillstånd, liksom 
vilka uppgifter som kan anses vara av annat slag. 

Rynning menar att enligt ordalydelsen i 25 kap. 6 § OSL omfattas endast 
uppgifter om patientens hälsotillstånd och därför torde inte andra uppgifter 
rörande patienten omfattas såsom tillgängliga behandlingsmetoder, riskerna 
med en viss behandlingsmetod m.m.743 Tidigare har jag beskrivit och dis-
kuterat hur begreppet hälsotillstånd har tolkats i praxis och konstaterat att 
det finns olika uppfattningar om vad som avses med detta begrepp.744 Det 
kan således konstateras att det råder en viss osäkerhet om vad som inryms i 
begreppet hälsotillstånd. 

I syfte att undvika att bestämmelserna tolkas extensivt och att uppgifter 
som inte direkt hänför sig till patientens hälsotillstånd hemlighålls för patien-
ten, skulle en exemplifiering av vad som avses med begreppet hälsotillstånd 
kunna ges direkt i lagtexten. En jämförelse kan göras med sekretessbestäm-
melsen i 21 kap. 1 § OSL, som syftar till att ge ett minimiskydd för vissa 
uppgifter om enskilda hos myndigheter. Föremålet för sekretess enligt denna 
bestämmelse är uppgifter som rör den enskildes hälsa eller sexualliv, såsom 
uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott 
eller annan liknande uppgift. I förarbetena förklaras att dessa uppgifter är av 
mycket integritetskänslig natur och att avsikten med att ge exempel på vad 
som avses med begreppen hälsa eller sexualliv är att undvika tolkningspro-
blem i rättstillämpningen.745 

742 Se prop. 1979/80:2 s. 180 respektive prop. 1980/81:28 s. 23. 
743 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 260 f. 
744 Se avsnitt 4.4.1 ovan. 
745 Se prop. 2005/06:161 s. 34. Bestämmelsen i 25 kap. 1 § OSL tillkom för, som Ekroth 
beskriver saken, att täppa till luckor i sekretesskyddet för känsliga uppgifter. Ekroth hän visar 
bl.a. till ett JO-beslut som gällde en anmälan gentemot Socialdepartementet, se Ekroth, Ny 
bestämmelse i sekretesslagen till skydd för hälsa och sexualliv, FT 2006 s. 401. Bakgrunden 
till denna anmälan var att det från Socialdepartementet hade lämnats ut integritetskänsliga 
uppgifter om en person som hade sökt dispens från bestämmelserna i den numera upphävda 
förordningen (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. De uppgifter 
som hade lämnats ut från Socialdepartementet avsåg ett genomfört könsbyte. JO konstate-
rande att uppgifterna var av det slag som omfattades av sekretessbestämmelsen i 7 kap. 1 § 
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5.3.1.4 Vad krävs för att få hemlighålla uppgiften för patienten? 
En uppgift om patientens hälsotillstånd får enligt 25 kap. 6 § OSL hemlighål-
las för patienten själv endast om det med hänsyn till ändamålet med vården 
eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas ut till patien-
ten. Ett rakt skaderekvisit är knutet till bestämmelsen.746 Detta skaderekvisit 
innebär en stark presumtion för öppenhet i förhållande till patienten, dvs. att 
patienten ska få ta del av uppgifter om sitt eget hälsotillstånd. Skaderekvisitet 
i 6 kap. 12 § andra stycket PSL motsvarar i princip det som anges i 25 kap. 
6 § OSL. Även inom den privata hälso- och sjukvården råder således en stark 
presumtion för öppenhet gentemot patienten. 

I äldre förarbeten till OSL framhålls att avsikten med bestämmelsen är att 
utgöra ett snävt begränsat undantag från patientens rätt att ta del av uppgifter 
om sig själv.747 I äldre förarbeten till PSL framförs en liknande uppfattning, 
nämligen att det måste föreligga tungt vägande skäl för att en patient ska 
undanhållas uppgifter om sitt eget hälsotillstånd.748 

Bestämmelsen i 25 kap. 6 § OSL kommenteras i doktrinen. Enligt Nor-
ström och Sverne krävs att ett utlämnande av uppgiften kan befaras allvarligt 
motverka ändamålet med vården och behandlingen för att den ska få hemlig-
hållas för patienten, exempelvis att det finns risk för att patienten begår själv-
mord eller drabbas av psykos om uppgiften lämnas ut.749 Rynning framhåller 
att det torde vara mycket sällsynt att förutsättningarna för att tillämpa bestäm-
melsen är uppfyllda vid vård av somatiskt sjuka.750 Enligt Sahlin tar bestäm-
melsen främst sikte på förhållanden inom den psykiatriska vården, men han 
betonar att bestämmelsen inte är begränsad till att avse endast sådan vård.751 

sekretesslagen, numera 25 kap. 1 § OSL, men att den bestämmelsen inte var direkt tillämplig 
utanför hälso- och sjukvårdsområdet och att det i förevarande fall saknades en bestämmelse 
som innebar att sekretessen överfördes till Regeringskansliet. I avsaknad av en sådan regel 
konstaterade JO att det inte kunde läggas Socialdepartementet till last att uppgifterna hade 
blivit offentliga, se JO dnr 1668-2001. 
746 Om skaderekvisit, se avsnitt 4.5.1 ovan. 
747 Se prop. 1979/80:2 s. 177. 
748 Se prop. 1980/81:28 s. 28. 
749 Se Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 88.
750 Rynning menar att rekvisiten i bestämmelsen inte kan anses uppfyllda enbart därför att 
information om biverkningar eller väntade komplikationer kan befaras komma att avhålla 
patienten från att underkasta sig en ur medicinsk synvinkel angelägen behandling. Hon beto-
nar att ”[e]nbart den nedslående effekt som ett besked om svår eller rent av dödlig sjukdom 
normalt kan antas ha på de flesta människor, utgör inte heller en tillräcklig förutsättning för 
sekretess gentemot patienten själv.”, Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling 
s. 264. 
751 Se Sahlin, Hälso- och sjukvårdssekretessen s. 26.
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I följande avgörande ansågs kravet på synnerlig vikt vara uppfyllt och Hög-
sta förvaltningsdom stolen beslutade att patientjournalen inte skulle lämnas 
ut till patienten. 

I RÅ 1994 not. 178 hade en kvinna nekats att få ta del av sin patientjour-
nal förd vid en psykiatrisk klinik. Kvinnan överklagade den offentliga vård-
givarens beslut till kammarrätten. I ett yttrande till kammarrätten anförde 
en chefsöverläkare bl.a. följande. Kvinnan ”har en psykotisk störning av en 
sådan natur att hon förutom bristande verklighetsförankring har en sjuklig 
misstänksamhet bl.a. beträffande förhållanden som rör henne som person. 
Drivande krafter i detta är en kraftig ångest och rädsla. Om kvinnan får till-
gång till sin journal förutses en aktivering av hennes ångest.” Chefsöverläka-
ren yttrade vidare att ”ökad ångest och medföljande psykotiska symptom hos 
kvinnan skulle vara synnerligen skadligt för henne och den vård av henne som 
bedrivs.” Kammarrätten uppgav, med beaktande av chefsöverläkarens yttran-
de samt av vad som i övrigt hade framkommit i målet angående kvinnans 
mycket allvarliga psykiska störning, att det med hänsyn till ändamålet med 
vården och behandlingen av kvinnan var av synnerlig vikt att journalen inte 
lämnades ut till henne. Kammarrätten beslutade att avslå kvinnans överkla-
gande. Kvinnan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, som gjorde 
samma bedömning som kammarrätten och fastställde kammarrättens dom. 

I följande avgörande fann Högsta förvaltningsdomstolen däremot att kravet 
på synnerlig vikt inte var uppfyllt och beslutade att återförvisa målet till vård-
givaren för ny behandling. 

RÅ 1982 ab 47 gällde en kvinna som hade nekats att få ta del av sin patient-
journal förd vid en psykiatrisk klinik. Kammarrätten fann att det med hänsyn 
till ändamålet med vården var av synnerlig vikt att patientjournalen inte läm-
nades ut till henne. Högsta förvaltningsdomstolen yttrande att det i förarbe-
tena till 7 kap. 3 § sekretesslagen, numera 25 kap. 6 § OSL, understryks att 
bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. Högsta förvaltningsdoms-
tolen konstaterade att det i målet inte hade framkommit något som tydde på 
att det var av synnerlig vikt att hemlighålla samtliga uppgifter för kvinnan. 
För några enstaka uppgifter förelåg emellertid sekretess i förhållande till kvin-
nan och de fick inte lämnas ut. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att 
undanröja kammarrättens beslut och att återförvisa målet till vårdgivaren för 
ny behandling. 

I två senare avgöranden från Kammarrätten i Stockholm har domstolen fun-
nit att kravet på synnerlig vikt inte var uppfyllt. Båda dessa avgöranden gäl-
ler patienter inom privat hälso- och sjukvård som nekats att ta del av sin 
patientjournal. 
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Kammarrättens i Stockholm mål nr 8006-04. En kvinna hade nekats att ta 
del av sin patientjournal hos Svensk Sjuksköterskekompetens AB och verk-
samhetschefen hade överlämnat frågan till Socialstyrelsen för prövning. Av 
Socialstyrelsens beslut framgår att verksamhetschefen i sitt yttrande till sty-
relsen uppgett att det med hänsyn till ändamålet med hälso- och sjukvården 
var av synnerlig vikt att uppgifterna inte lämnades ut till kvinnan. Socialsty-
relsen gjorde samma bedömning som verksamhetschefen och avslog kvinnans 
begäran. Kvinnan överklagade Socialstyrelsens beslut till kammarrätten. Av 
kammarrättens domskäl framgår närmare vad verksamhetschefen uppgett i 
sitt yttrande till Socialstyrelsen och därmed vilka omständigheter som legat 
till grund för styrelsens beslut att avslå kvinnans begäran. I yttrandet uppgav 
verksamhetschefen bl.a. att kvinnans pappa hade hjälpt henne att skriva en 
begäran till vårdgivaren om att få ut hennes patientjournal och begärt att 
den skulle skickas till hans adress. Det var, enligt verksamhetschefen, ganska 
uppenbart att journalen på något sätt kunde ha betydelse för pappan i en 
pågående domstolsprocess angående hans lämplighet som god man för dot-
tern. Journalhandlingen kunde komma att användas på fel sätt av pappan 
och uppgifterna skulle kunna skada dottern. Enligt verksamhetschefen kunde 
kvinnan ”som läget är idag inte själv avgöra vad som var rätt och fel beträf-
fande godmanskapet eller om hon bör läsa innehållet i journalen, då hon är 
helt under pappans maktinflytande.” I yttrandet beskrevs även kvinnans psy-
kiska funktionsnedsättning. Verksamhetschefen avslutade sitt yttrande med 
att konstatera att kvinnan inte själv borde läsa sin journal eftersom vissa delar 
skulle vara direkt skadliga för henne att läsa utan att någon sjuksköterska sam-
tidigt förklarade innehållet. Kammarrätten ansåg det uppenbart att endast en 
begränsad del av kvinnans patientjournal var av sådant slag att det skulle vara 
av synnerlig vikt att uppgifterna inte lämnades ut till henne. Kammarrätten 
ansåg att Socialstyrelsen inte hade gjort någon erforderlig bedömning enligt 
2 kap. 8 § andra stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område, numera 6 kap. 12 § andra stycket PSL. Därför beslutade 
Kammarrätten att undanröja Socialstyrelsens beslut och att återförvisa målet 
till Socialstyrelsen för ny handläggning. 

Kammarrättens i Stockholm mål nr 6299-08. En man hade hos en privat 
vårdgivare – en husläkarmottagning – begärt att få ta del av sin patientjour-
nal. Den ansvarige läkaren hade nekat mannen att få ta del av journalen och 
överlämnat frågan till Socialstyrelsen för prövning. Socialstyrelsen beslutade 
att avslå mannens begäran med motivering att det med hänsyn till ändamålet 
med hälso- och sjukvården var av synnerlig vikt att uppgifterna inte lämnades 
ut till honom. Mannen överklagade Socialstyrelsens beslut till kammar rätten 
och anförde bl.a. att det var av synnerlig vikt att han fick läsa sina egen jour-
nal. Kammarrätten konstaterade att frågan i målet gällde utlämnande av en 
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patientjournal inom den privata hälso- och sjukvården och att den tillämp-
liga bestämmelsen var 2 kap. 8 § andra stycket lagen om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område, numera 6 kap. 12 § andra stycket PSL. Dom-
stolen konstaterade vidare att det i 7 kap. 3 § sekretesslagen, numera 25 kap. 
6 § OSL, fanns en bestämmelse som motsvarade den som gällde i den privata 
hälso- och sjukvården. Domstolen hänvisade till förarbetena till sekretesslagen 
och att det där underströks att denna sekretessbestämmelse ska tillämpas med 
stor restriktivitet. Av kammarrättens domskäl framgår närmare innehållet i det 
yttrande som lämnats av den ansvarige läkaren till Social styrelsen. I yttrandet 
uppgav läkaren bl.a. att mannen hade reagerat onyanserat på en av läkaren 
skriven remiss som efter begäran lämnats ut till patienten. Mannen hade upp-
fattat remissen som kränkande och återkommit till remissens utformning vid 
telefonsamtal vid flera tillfällen då han varit både hotfull och otrevlig. Det 
fanns en stor risk att hans ilska skulle underblåsas ytterligare av att journal-
anteckningarna utlämnades och att det skulle skada honom själv på sikt och 
det skulle kunna vara svårt att reparera i efterhand. Kammarrätten ansåg att 
vad läkaren anfört i sitt yttrande till Social styrelsen visserligen gav visst stöd för 
att patientjournalen inte borde lämnas ut med hänsyn till den fortsatta vården 
eller behandlingen av mannen, men att den regel som skulle tillämpas var en 
undantagsregel. Kammarrätten ansåg att det i målet inte hade framkommit 
något som tydde på att det skulle vara av synnerlig vikt att undanhålla man-
nen uppgifterna. Kammarrätten beslutade att bifalla mannens överklagande. 

En offentlig vårdgivare får, som framgått, inte uppställa som villkor att en 
patient endast får ta del av sin patientjournal i närvaro av hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Enligt JO kan det dock finnas fall där sådan risk för skada som 
avses i 25 kap. 6 § OSL endast kan undanröjas genom att patienten får inne-
hållet i journalen förklarat för sig av närvarande hälso- och sjukvårdspersonal. 
I sådana fall anses det tillåtet att uppställa som villkor för utlämnande att en 
ur personalen är närvarande.752 Som framgått torde även privata vårdgivare 
få uppställa sådant villkor.

5.3.2  Hemlighållande av uppgift om patienten som lämnats av en 
uppgiftslämnare 

5.3.2.1 Bakgrund 
Uppgifter om en patient som personalen känner till eller som finns dokumen-
terade i patientens journal behöver inte ha lämnats av patienten själv. Även 
andra enskilda personer kan ha lämnat uppgifter om patienten, exempelvis 

752 Se JO 1989/90 s. 376 och JO 1984/85 s. 264, som nämns i avsnitt 3.6.2.1 ovan.
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patientens föräldrar, barn, närstående, vänner, arbetskamrater och grannar. 
Dessa benämns här som uppgiftslämnare. 

Eftersom sekretess och tystnadsplikt som huvudregel inte gäller gentemot 
patienten själv har patienten rätt att få veta vem uppgiftslämnaren är och 
vilka uppgifter som han eller hon har lämnat. I vissa särskilda undantagsfall 
får dock sådana uppgifter hemlighållas även i förhållande till patienten själv. 
Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt till skydd för uppgiftslämnare 
finns i 25 kap. 7 § OSL respektive 6 kap. 13 § PSL. Som tidigare nämnts 
utgör dessa bestämmelser inskränkningar dels i vårdgivarens samt hälso- och 
sjukvårdspersonalens olika informationsskyldigheter gentemot patienten, 
dels i patientens rätt att få ta del av sin patientjournal. Bestämmelserna om 
sekretess och tystnadsplikt till skydd för uppgiftslämnare utgör således det 
andra undantaget från patientens rätt till information om sig själv. Det första 
undantaget utgörs, som framgått, av att uppgift om en patients hälsotillstånd 
i vissa undantagsfall får hemlighållas även för patienten själv. 

Bestämmelsen i 25 kap. 7 § OSL om sekretess till skydd för uppgiftsläm-
nare har följande lydelse. 

Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ 
för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan  
avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat 
uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller annat allvarligt 
men om uppgiften röjs.753 

Redan i 1937 års sekretesslag erbjöd lagstiftaren ett skydd för uppgiftslämna-
re. I 14 § föreskrevs att ett utlämnade till den som handlingen primärt rörde 
kunde vägras om det fanns grundad anledning att anta att någons personliga 
säkerhet skulle sättas i fara genom att handlingen utlämnades. Sekretess enligt 
14 § omfattade endast uppgifter som fanns dokumenterade i allmänna hand-
lingar. Eftersom alla former av röjande är förbjudna saknar det i dag betydelse 
om den lämnade uppgiften finns i en allmän handling eller inte.754

753 Det är endast sådan verksamhet som anges i 25 kap. 1 §, dvs. hälso- och sjukvård och 
annan medicinsk verksamhet, som behandlas i detta avsnitt. I OSL finns bestämmelser om 
sekretess till skydd för uppgiftslämnare även i verksamheter såsom socialtjänsten, se 26 kap. 
5 §, och inom socialförsäkringsområdet, se 28 kap. 3 §, samt hos polismyndighet i ärende 
om omhänder tagande enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård 
och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, se 35 kap. 21 §, och i förundersökningar m.m., 
se 35 kap. 2 §. 
754 Se 3 kap. 1 § OSL om innebörden av begreppet sekretess. Se även föregående avsnitt 2.2. 
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I början av 1980-talet uppmärksammade lagstiftaren att det även inom 
den privata hälso- och sjukvården i vissa situationer kunde uppkomma behov 
av att skydda en uppgiftslämnare.755 Den 1 januari 1981 infördes därför en 
tystnadspliktsbestämmelse som syftade till att utgöra ett skydd för uppgifts-
lämnare inom privat hälso- och sjukvård.756 Skyddet för uppgiftslämnare hos 
privata vårdgivare finns numera i 6 kap. 13 § PSL och innebär ett förbud för 
den som ingår i personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal att, oavsett form, 
röja vissa uppgifter för patienten.757 Bestämmelsen har följande lydelse. 

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den 
enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja en uppgift från en 
enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga förhål-
landen, om det kan antas att det finns en risk för att den som lämnat upp-
giften eller någon närstående till uppgiftslämnaren utsätts för våld eller annat 
allvarligt men om uppgiften röjs.

Av äldre förarbeten till OSL framgår att sekretess till skydd för uppgiftslämna-
ren är resultatet av en avvägning mellan två olika intressen. Det ena intresset 
utgörs av att skydda uppgiftslämnare mot repressalier av mera allvarligt slag. 
Det andra intresset utgörs av att patienten som uppgiften gäller får ta del av 
den uppgift som lämnats om henne.758 Någon sådan motsvarande diskussion 
förs inte i förarbetena till PSL. Eftersom lagstiftaren uppgett att ett motsva-
rande skydd ska finnas inom den privata hälso- och sjukvården får det antas 
att tystnadspliktsbestämmelsen i 6 kap. 13 § PSL har föregåtts av samma 
intresse avvägning.759 

Vilka är de bakomliggande skälen till varför uppgiftslämnare i vissa fall 
erbjuds ett skydd av regelverket? En jämförelse kan göras med sekretesskyddet 
för uppgiftslämnare inom socialtjänsten.760 Detta sekretesskydd aktualiseras 
antagligen i första hand när en förälder vill ta del av en uppgift som visat 
vem som gjort en anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen om barn som 

755 Se prop. 1980/81:28 s. 28. 
756 Se 6 a § i den numera upphävda 1980 års tillsynslag. 
757 Innebörden av hälso- och sjukvårdspersonalens tystnadsplikt undersöks och analyseras i 
avsnitt 2.2 ovan. 
758 Se prop. 1979/80:2 s. 187 f. 
759 I äldre förarbeten till 6 kap. 13 § PSL hänvisas till regeringens proposition med förslag 
till sekretesslag och de motiv som där anges för 7 kap. 6 § sekretesslagen, numera 25 kap. 7 § 
OSL, se prop. 1980/81:28 s. 23 och s. 28. 
760 För en närmare redogörelse av skydd för uppgiftslämnare inom socialtjänsten, se Ekroth, 
Sekretesslagens skydd för anmälare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, FT 2005 
s. 35 ff. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   247 2012-08-01   11.08



248

5 Patientens rätt till information om sig själv

far illa.761 Socialtjänsten är den myndighet som har det övergripande ansva-
ret för barn.762 Inom socialtjänstens område finns det således ett uppenbart 
intresse av att enskilda lämnar uppgifter om barn som far illa.763 Intresset av 
att enskilda lämnar uppgifter om patienter till hälso- och sjukvården fram-
står inte som lika uppenbart. Hälso- och sjukvården har, till skillnad från 
socialtjänsten, inte något övergripande ansvar för någon särskild grupp av 
medborgare. Hälso- och sjukvårdens primära ansvar är att ge en god och 
säker vård till patienter. Möjligen kan det finnas ett intresse inom psykiatrin 
att närstående eller andra enskilda lämnar uppgifter om patienter, t.ex. för 
att kunna bedöma behovet av tvångsvård. Det är dock motiverat att ställa 
frågan vilka konsekvenser det då skulle få om skyddet för uppgiftslämnare 
skulle slopas. Om det skulle vara möjligt att bedriva en god och säker vård, 
t.ex. inom psykiatrin, även utan att uppgiftslämnare i vissa fall omfattas av 
ett sekretesskydd så skulle en sådan ändring kunna övervägas. Patientens rätt 
till information om sig själv talar för en sådan ändring. 

5.3.2.2  I vilken verksamhet gäller sekretess och tystnadsplikt gentemot 
patienten själv? 

Liksom för sekretess i förhållande till patienten själv angående uppgift om 
dennes hälsotillstånd, gäller sekretess till skydd för uppgiftslämnare inom verk-
samhet som utgör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.764 
Motsvarande skydd inom privat hälso- och sjukvård gäller dock endast inom 
verksamhet som utgör hälso- och sjukvård.765 Därutöver finns, som nämnts, 
skillnader mellan olika personalgrupper inom privat hälso- och sjukvård vad 
gäller skyldigheten att i vissa fall undanhålla information för patienten och 
vägra patienten att ta del av sin patientjournal. Dessa skillnader dels mellan 
offentlig och privat hälso- och sjukvård, dels inom den privata hälso- och 
sjukvården innebär att uppgiftslämnares skydd mot repressalier av mera allvar-
ligt slag är något bättre tillgodosett inom offentlig hälso- och sjukvård. Inom 

761 I 14 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen föreskrivs att var och en som får kännedom 
om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmä-
la detta till nämnden. Enligt bestämmelsens andra stycke ska bl.a. personal inom offentlig och 
privat hälso- och sjukvård genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kän-
nedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
762 Se 5 kap. 1–3 §§ socialtjänstlagen. 
763 Här kan nämnas att när frågan om skyddet för uppgiftslämnare diskuteras i förarbetena 
till OSL fokuseras huvudsakligen på skyddet för enskilda personer som lämnat uppgifter till 
socialtjänsten om barnmisshandel, se prop. 1979/80:2 s. 186 ff. 
764 Se 25 kap. 7 § som hänvisar till 1 §. 
765 Se 6 kap. 13 § PSL. 
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privat hälso- och sjukvård gäller skyddet för uppgiftslämnare endast inom 
verksamhet som är att anse som hälso- och sjukvård och dessutom endast för 
personal som ingår i kretsen hälso- och sjukvårdspersonal. Det framstår som att 
patientens intresse av att få veta vem uppgiftslämnaren är samt vilka uppgifter 
som denne har lämnat är av lagstiftaren bäst tillgodosett inom den privata 
hälso- och sjukvården. 

5.3.2.3 Vilka slags uppgifter får hemlighållas för patienten? 
I doktrinen uppges att de uppgifter som med stöd av 25 kap. 7 § OSL, och 
därmed även 6 kap. 13 § PSL, ska hemlighållas för patienten rör dels vem 
uppgiftslämnaren är, dels uppgifternas innehåll i den mån de rör patientens 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.766 De uppgifter som inte 
får lämnas ut är således inte begränsade endast till uppgifter om patientens 
hälsotillstånd.767 

I följande avgörande av Kammarrätten i Göteborg nekades en man att få 
ta del av uppgiftslämnarens namn. 

I Kammarrättens i Göteborg mål nr 3309-07 hade smittskyddsläkaren i ett 
smittspårningsärende kallat en man till provtagning. Ärendet gällde en sexu-
ellt överförd infektion. Mannen begärde hos smittskyddsläkaren att få ta del av 
namnet på den smittade patienten som uppgett hans namn till den läkare som 
ansvarade för smittspårningen. Smittskyddsläkaren avslog mannens begäran 
med stöd av 7 kap. 1 c §, 7 kap. 6 § och 14 kap. 5 § sekretesslagen. Angående 
7 kap. 6 § sekretesslagen, numera 25 kap. 7 § OSL, uttalade smittskyddsläka-
ren att uppgift om venerisk smitta är synnerligen känslig för uppgiftslämnaren 
och denne löper en uppenbar risk att försättas i en mycket obehaglig situation 
om dennes identitet röjs. Detta gäller inte minst om uppgiften lämnas ut till 
den person som utpekats i samband med smittspårningen. Smittskyddsläka-
ren beslutade att avslå mannens begäran. Kammarrätten fann i likhet med 
smittskyddsläkaren att den begärda uppgiften omfattades av sekretess enligt 
7 kap. 1 c §, 7 kap. 6 § samt 14 kap. 5 § sekretesslagen och avslog mannens 
överklagande. 

Uppgiftslämnarens hälsotillstånd, dvs. venerisk smitta, och andra personliga 
förhållanden, dvs. namn, skyddades av sekretess redan av 7 kap. 1 c § sekretess-
lagen, numera 25 kap. 1 § OSL. Varför smittskyddsläkaren och domstolen 
avslog mannens begäran med motiveringen att uppgiften som visade uppgifts-

766 Se Sverne & Norström, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 91. 
767 Jfr 25 kap. 6 § OSL respektive 6 kap. 12 § andra stycket PSL. 
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lämnarens identitet var skyddade även enligt 7 kap. 6 § sekretesslagen, numera 
25 kap. 7 § OSL, framstår därför som oklart.768 

Det är inte enbart uppgiftslämnarens namn som inte får röjas för patienten. 
Även själva uppgiftens innehåll som på något sätt kan avslöja vem uppgifts-
lämnaren är kan hemlighållas för henne.769 I följande JO-beslut härrör upp-
gifterna visserligen inte från hälso- och sjukvården, utan från socialtjänsten, 
men samma typ av sekretessskydd för uppgiftslämnare finns inom socialtjäns-
ten, varför beslutet kan användas för att illustrera vilka slags uppgifter som får 
hemlighållas för patienten. Ärendet rörde en anmälan från en ordningsvakt 
till socialtjänsten om barn som far illa. 

I JO 2005/06 s. 446 hade en ordningsvakt gjort en anmälan till socialtjänsten 
om att en kvinna misskötte sin 8-årige son. Ordningsvakten uppgav bl.a. att 
han genom sitt arbete som ordningsvakt hade kunskap om att ”kvinnan på 
kvällen nattade sonen och därefter gick ut på krogen”. Vid sin kontakt med 
handläggaren hos socialtjänsten hade han uttryckligen uppgett att han inte 
ville få sin identitet avslöjad i anmälan. Han hade också förklarat att det inte 
fick framgå att han arbetade som ordningsvakt på den kvarterskrog som kvin-
nan uppehöll sig vid. Socialtjänsten hade underrättat kvinnan om anmälan. 
Ordningsvaktens namn röjdes inte för henne, dock fick hon information om 
vilket yrke anmälaren hade. Ordningsvakten uppgav vidare att genom att 
kvinnan fick del av uppgiften om hans yrke kunde andra personer uteslutas 
som anmälare. På grund av rädsla hade mannen valt att sluta som ordnings-
vakt på kvarterskorgen. JO uttalade att sekretesskyddet i 7 kap. 6 § sekretess-
lagen, numera 25 kap. 7 § OSL, för anmälare avser inte bara själva namnet 
utan även andra uppgifter varigenom anmälarens identitet kan röjas. 

Det är endast uppgifter från en enskild person som enligt 25 kap. 7 § OSL 
omfattas av sekretesskyddet. Detta innebär, enligt Norström och Sverne, att 
om personal hos en privat vårdgivare lämnat uppgifter om en patient till en 

768 I ett senare ärende begärde samma man att få ut uppgiften med förbehåll enligt 10 kap. 
14 § OSL. Såväl smittskyddsläkaren som kammarrätten fann att den begärda handlingen 
med uppgiftslämnarens identitet omfattades av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL och att den 
inte kunde lämnas ut med förbehåll, se Kammarrättens i Göteborg mål nr 3995-10.
769 Se t.ex. RÅ 1994 not. 603 som gällde en anonym anmälan till socialtjänsten rörande 
misstanke om sexuellt utnyttjande av minderårig inom en familj. Föräldrarnas begäran att få 
ta del av anmälan avslogs av kommundelsförvaltningen med motiveringen att det i anmälan 
förekom sådana uppgifter som gjorde att anmälaren eller anmälarnas identitet lätt kunde 
röjas om den begärda handlingen lämnades ut. Kammarrätten, som delade kommundelsför-
valtningens bedömning att det i anmälan förekom sådana uppgifter att anmälarens identitet 
kunde röjas om handlingen lämnades ut, avslog föräldrarnas överklagande. Kammarrättens 
beslut fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen. 
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offentlig vårdgivare, så kan den offentliga vårdgivaren hemlighålla uppgifts-
lämnarens namn m.m. för patienten.770 Offentliga funktionärer anses av JO 
däremot ha skyldighet att uppträda öppet, vilket skulle innebära att uppgifter 
om en patient som personal hos en offentlig vårdgivare lämnat i tjänsten 
till en annan offentlig vårdgivare inte kan hemlighållas för patienten själv.771 
Inom den privata hälso- och sjukvården gäller troligen detsamma, dvs. skyd-
det för uppgiftslämnare enligt 6 kap. 13 § PSL gäller om uppgiftslämnaren är 
en enskild person, exempelvis en anställd hos en privat vårdgivare som lämnar 
uppgifter om en patient till en annan privat vårdgivare. Om uppgiftslämnaren 
däremot är anställd hos en offentlig vårdgivare, som i tjänsten har lämnat 
uppgifter om en patient, så skulle en privat vårdgivare, såsom mottagare av 
dessa uppgifter, sannolikt inte kunna hemlighålla dessa lämnade uppgifter 
för patienten. Med hänsyn till att lagstiftaren synes sträva efter att största 
möjliga öppenhet ska råda gentemot patienten framstår det som omotiverat 
att patienten i vissa undantagsfall kan undanhållas uppgifter som lämnats 
av personal hos en privat vårdgivare, medan hon alltid har rätt att ta del av 
uppgifter som personal hos en offentlig vårdgivare har lämnat om henne. 

Frågan om offentliga funktionärers sekretesskydd har, som framgått, varit 
föremål för JO:s bedömning. 

JO 1983/84 s. 231 gällde en man som vägrats ta del av uppgifter som perso-
nalen vid en rättspsykiatrisk klinik hade antecknat om honom. Anteckning-
arna var av tre olika slag: kuratorsanteckningar, avdelningsanteckningar samt 
terapi anteckningar. Av upplysningarna från kliniken framgick bl.a. att perso-
nalen inte velat lämna ut dessa anteckningar till mannen därför att de ansåg 
att det förelåg risk för repressalier mot dem om han fick del av dessa. JO fann 
att de olika anteckningarna var allmänna handlingar som omfatta des av sekre-
tess, dock inte i förhållande till patienten om det inte var fråga om undantag i 
7 kap. 3 och 6 §§ sekretesslagen, numera 25 kap. 6 och 7 §§ OSL. JO påpe-
kade att sekretess för uppgiftslämnare endast gäller för anmälan eller annan 
utsaga av enskild. JO konstaterade att personalens rädsla för trakasserier från 
patientens sida inte utgjorde någon laglig grund för att vägra honom att ta 
del av anteckningarna, eftersom sekretessen för uppgiftslämnare inte gäller 
sådan anmälan eller utsaga som gjorts av en offentlig funktionär i tjänsten.772 

770 Se Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 309. 
771 Se t.ex. JO 1983/84 s. 231 och JO 1984/85 s. 272.
772 Se även JO 1984/85 s. 272 som gällde en anmälan av en socialsekreterare till en annan 
socialsekreterare om att en pojke använde hasch. JO framhöll att om en anmälan görs av en 
offentlig tjänsteman saknas förutsättningar för att hemlighålla anmälarens namn för den som 
uppgiften rör. 
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I ett lagstiftningsärende i början av 1980-talet framförde Socialstyrelsen 
att skyddet för uppgiftslämnare borde utvidgas till att omfatta även offent-
liga funktionärer. Regeringen svarade Socialstyrelsen med att erinra om att 
bestämmelserna hade utformats just med avsikten att de inte skulle vara till-
lämpliga i fråga om anmälan som görs av en myndighet eller av en offent-
lig funktionär i tjänsten. Regeringen ansåg att något anonymitetsskydd för 
offentliga funktionärer inte borde finnas och att någon ändring inte heller var 
aktuell.773 Det kan dock noteras att enligt 1937 års sekretesslag omfattades 
dock även offentliga funktionärer av sekretesskyddet för uppgiftslämnare av 
skälet att det ansågs finnas en risk för att läkare skulle utsättas för våldshand-
lingar från ”sinnessjuka och alkoholister”.774 

Slutligen kan nämnas att en patient inte kan vägras ta del av hela sin 
patientjournal med hänvisning till 25 kap. 7 § OSL eller 6 kap. 13 § PSL. 
Det är endast uppgifter som lämnats av en uppgiftslämnare som, om förut-
sättningarna för det är uppfyllda, kan hemlighållas. 

I JO dnr 5713-2006 hade en man nekats att ta del av sin patientjournal med 
motiveringen att sekretess enligt 7 kap. 6 § sekretesslagen, numera 25 kap. 
7 § OSL, förelåg. JO ansåg att det framstod som mycket märkligt att vägra 
lämna ut journalen i sin helhet med hänvisning till denna bestämmelse. 
Enligt JO borde mannen omedelbart ha fått kopior av begärda journalhand-
lingar i de delar som de inte omfattades av sekretess gentemot honom själv. 

5.3.2.4 Vad krävs för att få hemlighålla uppgiften för patienten?
Till bestämmelsen i 25 kap. 7 § OSL är ett rakt skaderekvisit knutet, dvs. 
sekretess gäller endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som 
har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller 
annat allvarligt men om uppgiften röjs.775 Det raka skaderekvisitet innebär en 
presumtion i förhållande till patienten för att hon ska få ta del av de uppgifter 
som lämnats av uppgiftslämnaren.776 

773 Se prop. 1981/82:186 s. 42.
774 Se prop. 1937:107 s. 64. 
775 Om skaderekvisitet, se avsnitt 4.5.1 ovan. 
776 Ekroth menar att i 7 kap. 6 § sekretesslagen, numera 25 kap. 7 § OSL, har lagstiftaren 
infört en stark presumtion för offentlighet. Enligt Ekroth torde en anmälare i regel få räkna 
med att hans identitet inte kan hemlighållas för allmänheten eller den anmälde om inte en 
tydlig hotbild föreligger, se Ekroth, Sekretesslagens skydd för anmälare inom hälso- och sjuk-
vård samt socialtjänst, FT 2005 s. 35. I förhållande till allmänheten skyddas dock anmälaren 
redan genom bestämmelsen om hälso- och sjukvårdssekretess i 7 kap. 1 c § sekretesslagen, 
numera 25 kap. 1 § OSL. Detta följer av att när flera sekretessbestämmelser är tillämpliga i en 
och samma verksamhet för samma uppgifter gäller att den strängare sekretessen fäller utslaget, 
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Skaderekvisitet i 6 kap. 13 § PSL motsvarar i princip det som anges i 
25 kap. 7 § OSL. Inom den privata hälso- och sjukvården gäller att hälso- 
och sjukvårdspersonalen inte obehörigen får röja lämnade uppgifter om det 
kan antas att det finns en risk för att den som lämnat uppgiften eller någon 
närstående till uppgiftslämnaren utsätts för våld eller annat allvarligt men om 
uppgiften röjs.777 

Det är inte endast uppgiftslämnaren som skyddas av bestämmelserna ovan, 
utan även dennes närstående. I likhet med annan lagstiftning inom hälso- och 
sjukvårdens område identifieras emellertid inte i lagtexten vilka personer som 
avses som närstående. Viss vägledning ges dock i äldre förarbeten till OSL, i 
vilka det uttalas att det inte behöver vara fråga om faktiskt släktskap.778 

Avsikten är att skyddet för uppgiftslämnare ska inträda endast om beho-
vet är särskilt uttalat, vilket markeras genom att det ska vara fråga om våld 
eller annat allvarligt men. Sekretesskyddet syftar, som framgått, till att skydda 
någon mot repressalier av mera allvarligt slag. Det anses således inte tillåtet 
att rutinmässigt hemlighålla lämnade uppgifter för patienten. Utöver rena 
våldsövergrepp avser bestämmelsen att ge ett skydd mot t.ex. telefonterror 
eller andra trakasserier av allvarligare slag.779 Av praxis framstår det som att 
skyddet för uppgiftslämnare främst aktualiseras i den psykiatriska vården.780 

Hur myndigheter och domstolar utfört sina sekretessprövningar beskrivs 
och diskuteras av Ekroth. Han konstaterar bl.a. att myndigheterna genom-
gående inte har nöjt sig med att bara bedöma en eventuell hotbild mot en 
uppgiftslämnare utifrån uppgifternas innehåll, utan att stor hänsyn tagits till 
uppgiftslämnarens uppfattning om eventuell fara för att utsättas för våld eller 

se prop. 1979/80:2 s. 70. Bestämmelsen om sekretess till skydd för anmälare i 25 kap. 7 § 
OSL bör därför helst inte beskrivas som att den innebär en stark presumtion för offentlighet i 
förhållande till allmänheten, utan i stället som att den innebär en stark presumtion för öppen-
het gentemot den enskilde. 
777 För en diskussion om bestämmelsens märkliga konstruktion med dubbla skaderekvisit, se 
föregående avsnitt 4.5.2. 
778 Se prop. 1979/80:2 s. 168. För en diskussion om begreppet närstående, se avsnitt 6.2.1 
nedan. 
779 Se prop. 1979/80:2 s. 187 f. 
780 Se t.ex. RÅ 1982 Ab 307 som gällde en man som nekats att få en kopia av ett vårdintyg, 
RÅ 1982 Ab 358 som gällde en man som nekats att få en kopia av sin journal vid en psykia-
trisk klinik, RÅ 1985 Ab 35 som gällde en man som nekats att få en kopia av sin journal vid 
en psykiatrisk mottagning, RÅ 1985 Ab 52 som gällde en man som nekats att få ta del av sin 
journal vid en psykiatrisk klinik och RÅ 1993 not. 566 som gällde en man som nekats att 
få ta del av vissa uppgifter i sin patientjournal förd vid en akutpsykiatrisk verksamhet vid ett 
sjukhus. I Kammarrättens i Sundsvall mål nr 2314-07 hade en man nekats att få ta del av sin 
patientjournal vid en psykiatrisk klinik. 
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liknande. Ekroth konstaterar också att om uppgiftslämnaren gett uttryck för 
oro tenderar myndigheterna att anse att förutsättningarna för sekretess är 
uppfyllda.781 

Sannolikt finns det personer som, när de lämnar uppgifter om en patient, 
begär att deras identitet inte ska avslöjas för patienten i fråga. Det är dock inte 
möjligt att på förhand utlova anonymitet för en uppgiftslämnare. Det är först 
när ett utlämnande av uppgiften aktualiseras i det enskilda fallet som ansva-
rig person ska ta ställning till om det föreligger sekretess eller tystnadsplikt i 
förhållande till patienten.782 

Ett starkare skydd för uppgiftslämnaren skulle kunna uppnås genom att 
den som tar emot en muntligt lämnad uppgift underlåter att dokumentera 
den i patientens journal. Någon möjlighet för patienten att utkräva en uppgift 
som personalen endast har kännedom om finns inte. En uppgift som finns 
dokumenterad i patientens journal har patienten däremot som huvudregel 
rätt att ta del av. Den patient som av vårdgivaren nekats att få ta del av sin 
patientjournal kan överklaga beslutet till domstol och, under förutsättning att 
domstolen gör en annan bedömning än vårdgivaren, därmed få rätt att ta del 
av sin journal. Sannolikt skulle JO i fråga om personal hos en offentlig vårdgi-
vare rikta kritik mot en anställds underlåtenhet att dokumentera en muntligt 
lämnad uppgift om syftet med denna underlåtenhet var att patienten skulle 
undanhållas den lämnade uppgiften. I följande avgörande av  Högsta förvalt-
ningsdomstolen hade en socialnämnd underlåtit att dokumentera informa-
tion från uppgiftslämnare. 

I RÅ 1982 2:45 hade en socialnämnd underlåtit att göra anteckning om nam-
nen på de personer vars uppgifter sedan lagts till grund för utredning och 
beslut hos nämnden i ett ärende. JO kritiserade nämnden för att inte ha 
antecknat anmälarnas namn. Efter att JO konstaterat att nämnden förfarit 
felaktigt antecknades namnen på uppgiftslämnarna och uppgiften begärdes 
återigen ut. Den som hade begärt ut uppgiften fick avslag på sin begäran med 
hänvisning till 7 kap. 6 § sekretesslagen, numera 25 kap. 7 § OSL. I Högsta 
förvaltningsdomstolens prövning, tre år senare, fann domstolen att uppgiften 
inte omfattades av sekretess och att den därför skulle lämnas ut. 

781 Se Ekroth, Sekretesslagens skydd för anmälare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, 
FT 2005 s. 59.
782 Se JO 1983/84 s. 247 där JO uttalade att det inte är anmälaren eller uppgiftslämnaren 
som bestämmer om sekretess ska gälla, när denne har valt att framträda med sitt namn. Se 
även JO 2005/06 s. 446.

12-35 Iustus Sandén 1 aug   254 2012-08-01   11.08



255

5 Patientens rätt till information om sig själv

Om personal hos en privat vårdgivare skulle underlåta att journalföra uppgif-
ter i syfte att undanhålla vissa uppgifter för patienten är det inte något som JO 
skulle pröva, eftersom JO endast utövar extraordinär tillsyn över myndigheter 
och dessa myndigheters personal. Möjligen skulle Socialstyrelsen rikta kritik 
mot ett sådant förfarande.

I detta sammanhang finns anledning att återkomma till syftet med patient-
journalen och patientjournalens innehåll. Det primära syftet med journal-
föring är, som framgått, att bidra till en god och säker vård av patienten och 
journalföringskravet innebär att endast vissa särskilda uppgifter ska dokumen-
teras, medan andra får dokumenteras. De uppgifter som ska dokumenteras 
är patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, upp-
gift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, väsentliga 
uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder m.m. Det innebär att de upp-
gifter som lämnas av en uppgiftslämnare, förenklat uttryckt, ska behövas för 
att kunna ge patienten en god och säker vård. Övriga uppgifter måste inte 
dokumenteras. 

5.3.3 Utlämnande till bulvan
Om sekretess och tystnadsplikt gäller gentemot patienten för vissa uppgifter, 
kan då patienten ändå få tillgång till dessa genom att samtycka till att upp-
giften lämnas ut till någon annan, en bulvan? Att förutsättningarna för att 
hemlighålla uppgifter för patienten är uppfyllda innebär inte att hon berövas 
sin rätt att samtycka till att den sekretessbelagda uppgiften lämnas till en 
annan person.783 Om det skulle uppkomma misstanke om att en patient på 
detta sätt försöker kringgå bestämmelserna, anses det finnas utrymme att 
vägra lämna ut uppgifterna.784 

Inom den offentliga hälso- och sjukvården skulle det vara möjligt att lämna 
ut uppgifter till en annan person än patienten med förbehåll att uppgiften 
inte får röjas för patienten eller någon annan person.785 Om den person som 
har fått uppgiften utlämnad med förbehåll ändå röjer uppgiften för patienten 

783 Att patientens samtycke bryter sekretessen framgår, angående offentlig hälso- och sjuk-
vård, av 10 kap. 1 § OSL samt, beträffande privat hälso- och sjukvård, av förarbetsuttalanden 
i prop. 1980/81:28 s. 23. Se avsnitt 4.6.2 ovan. 
784 Se prop. 1979/80:2 s. 179 f. I RÅ 1991 not. 167 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen 
att det inte fanns grund att anta att samtycket från patienten hade lämnats för att kringgå 
bestämmelsen i 7 kap. 3 § sekretesslagen, numera 25 kap. 6 § OSL. Därför ansåg Högsta för-
valtningsdomstolen att patientens mamma inte kunde förvägras att ta del av patientjournalen 
rörande hennes vuxne son. Rättsfallet nämns även i avsnitt 4.6.2.2 ovan.
785 Se prop. 1979/80:2 s. 180. Möjligheten för offentliga vårdgivare att uppställa förbehåll 
anges i 10 kap. 14 § OSL, se närmare avsnitt 4.5.3.1 ovan.
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kan bestämmelsen i 20 kap. 3 § brottsbalken om brott mot tystnadsplikt 
aktualiseras. Möjligheten att lämna ut uppgifter med förbehåll finns dock inte 
på samma sätt inom den privata hälso- och sjukvården. 

5.4 Sammanfattning och avslutande synpunkter 
Rubriken till detta kapitel är patientens rätt till information om sig själv. 
Denna rubrik är vald mot bakgrund av att patienten som huvudregel har rätt 
till information från olika informationskällor – vårdgivare, hälso- och sjuk-
vårdspersonal och patientjournalen – samt att undantagen från dessa huvud-
regler är två mycket snävt begränsade undantag. Genom dessa huvudregler 
och undantag framträder en principiell rätt för patienten att få information 
som sig själv. 

Varför anser då lagstiftaren att patienten ska få viss information av vård-
givare och hälso- och sjukvårdspersonal? Jag kan konstatera att det främsta 
skälet uppges vara att garantera patientens möjligheter till delaktighet och 
självbestämmande. Genom kravet på att informationen ska vara individuellt 
anpassad, vilket bl.a. innebär att personalen måste ha förvissat sig om att 
patienten har förstått innehållet i och innebörden av den information som 
lämnats, avser lagstiftaren att säkerställa att alla patientgrupper faktiskt också 
blir informerade. 

Jag har särskilt fokuserat på tre olika patientgrupper: underåriga patien-
ter, patienter med en funktionsnedsättning och patienter som inte behärskar 
svenska språket. Den patientgrupp som är mest underinformerad avseende 
muntlig information är antagligen patienter med en funktionsnedsättning, 
som gör att de antingen inte kan ta emot information eller har svårigheter att 
förstå och tillgodogöra sig information. Att få tillgång till den informations-
källa som patientjournalen utgör kräver en aktiv patient. Den patientgrupp 
som i detta avseende är mest underinformerad är antagligen de som bedöms 
sakna rättslig handlingsförmåga, eftersom denna omständighet utgör hinder 
för dessa patienter att själv begära att få ta del av sin patientjournal. 

När det gäller de två undantagen från patientens rätt till information om sig 
själv kan de sammanfattas med att det första undantaget är föranlett av hänsyn 
till patienten själv, medan det andra är föranlett av hänsyn till uppgiftslämna-
ren, dvs. den som lämnar uppgifter om en patient, samt uppgiftslämnarens 
närstående.786 Gemensamt för dessa undantag är att tillämpligheten styrs av 

786 Se 25 kap. 6 § OSL och 6 kap. 12 § andra stycket PSL respektive 25 kap. 7 § OSL och 
6 kap. 13 § PSL.
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begreppet hälso- och sjukvård och som konstaterats tidigare är det ett vagt 
begrepp. Här innebär det vaga begreppet att patientens rätt till information 
om sig själv i större utsträckning är tillgodosedd i privat hälso- och sjukvård, 
än i offentlig sådan. Även konstruktionen med att dela in personalen hos en 
privat vårdgivare i två grupper där endast en av dessa grupper får hemlighålla 
uppgifter för patienten innebär att patientens rätt till information om sig själv 
är bättre tillgodosedd i privat hälso- och sjukvård än i offentlig sådan. 

Båda dessa undantag från patientens rätt till information synes enligt för-
arbetena främst ta sikte på patienter som erhåller psykiatrisk vård. Den praxis 
som används för att illustrera tillämpningen av det första undantaget, om 
att information om patientens hälsotillstånd även i vissa ytterlighetsfall får 
hemlighållas i förhållande till patienten själv, rör i princip endast patienter 
inom psykiatrin. Även den praxis som används för att illustrera tillämpningen 
av det andra undantaget, om att i vissa särskilda fall får uppgiftslämnarens 
identitet m.m. hemlighållas för patienten, rör i princip endast patienter inom 
psykiatrin. Det framstår därför som troligt att de mest underinformerade 
patienterna i detta avseende är de som erhåller vård inom psykiatrin, vilket 
synes väl överensstämma med lagstiftarens intentioner. 
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6.1 Inledning
Skyddet för patientens personliga integritet är centralt för avhandlingens syfte 
och i avhandlingen utgår begreppet från tre aspekter. Den första aspekten är 
att personlig integritet kan beskrivas som en skyddsvärd sfär som patienten 
har rätt till och att det i den sfären finns olika typer av uppgifter om henne. 
Den andra aspekten är att intrång i den skyddsvärda sfären bl.a. kan ske vid 
spridandet av information om en patient. Den tredje, och sista, aspekten 
är att patientens möjlighet att själv bestämma och förfoga över information 
om den egna personen är av avgörande betydelse för integritetsskyddet. I 
detta kapitel undersöks och analyseras huvudsakligen den andra aspekten, 
nämligen intrång i den skyddsvärda sfären vid spridning av patientuppgifter 
till två grupper av enskilda personer. Den första gruppen utgörs av personer i 
patientens närhet som kan definieras som närstående, medan den andra grup-
pen utgörs av den underåriga patientens vårdnadshavare vilka kan ses som en 
mer specifik grupp av närstående. I detta kapitel behandlas således patientens 
integritetsskydd gentemot närstående. 

Som tidigare har sagts är reglerna om sekretess och tystnadsplikt konstru-
erade på så sätt att sekretess och tystnadsplikt gäller om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att patienten eller någon närstående till henne 
lider men, dvs. det råder presumtion för sekretess i offentlig hälso- och sjuk-
vård samt presumtion för tystnadsplikt i privat hälso- och sjukvård. Denna 
presumtion för sekretess respektive tystnadsplikt gäller även i förhållande till 
patientens närstående. I det enskilda fallet kan dock en menprövning resultera 
i att denna presumtion bryts och att uppgiften därmed får lämnas till patien-
tens närstående.787 En uppgift som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt får 
även lämnas till närstående om patienten samtycker till utlämnandet.788 Där-
utöver får sekretessen åsidosättas om någon sekretessbrytande bestämmelse i 

787 Om presumtion för sekretess och tystnadsplikt samt menprövning, se avsnitt 4.5 ovan. 
788 Att patientens samtycke innebär ett genombrott i integritetsskyddet diskuteras i avsnitt 
4.6.2 ovan. 
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OSL är tillämplig.789 Angående privat hälso- och sjukvård får tystnadsplikten 
åsidosättas om det i lag eller förordning anges att en uppgift ska lämnas till 
närstående.790  Slutligen kan sekretessen och tystnadsplikten undantagsvis få 
åsidosättas om det föreligger en nödsituation.791 

Det finns ett mindre antal bestämmelser både i lag och i förordning som 
innebär att vissa särskilda uppgifter ska lämnas till patientens närstående. Ett 
antal sådana uppgiftsskyldigheter undersöks i kapitlets första del samt analy-
seras huvudsakligen utifrån tre frågeställningar, nämligen om uppgiftsskyldig-
heten får fullgöras, dvs. om sekretessen enligt OSL respektive tystnadsplikten 
enligt PSL medger att uppgifterna lämnas till patientens närstående, vad som 
motiverar ett genombrott i patientens integritetsskydd samt vilka intressen 
som beaktats och vägts mot patientens personliga integritet. 

I den andra delen av kapitlet undersöks den konflikt som kan uppstå mel-
lan å ena sidan vårdnadshavarens möjlighet att utöva sin rätt och skyldighet 
att ansvara för sitt barns personliga förhållanden och å andra sidan barnets rätt 
till integritet gentemot vårdnadshavaren. I denna del undersöks och analyse-
ras innehållet i de bestämmelser som aktualiseras vid ett uppgiftsutlämnande 
till barnets vårdnadshavare. 

Genomgående analyseras om det finns några skillnader mellan offentlig 
och privat hälso- och sjukvård. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och 
avslutande synpunkter.

6.2 Närstående 
6.2.1 Begreppet närstående
Begreppet ”närstående” är av avgörande betydelse i olika sammanhang, t.ex. 
är det personkretsen närstående som under vissa förutsättningar ska infor-
meras om patientens hälsotillstånd m.m.792 Vidare är det, förutom patienten 
själv, patientens närstående som hos en privat vårdgivare har rätt att få sin 
begäran om att få ta del av en journalhandling prövad.793 Vid utlämnande av 

789 Om sekretessbrytande bestämmelser i förhållande till enskilda, se avsnitt 4.6.3.2 och 
4.6.4.2 ovan. 
790 Om uppgiftsskyldigheter gentemot enskilda, se 4.6.3.2 ovan. 
791 Se 24 kap. 4 § brottsbalken. 
792 Om skyldigheten att informera närstående, se avsnitt 6.2.3 nedan. 
793 I 8 kap. 2 § första stycket PDL regleras rätten att ta del av journalhandlingar hos privata 
vårdgivare. I Kammarrättens i Stockholm mål nr 4825-11 ansågs att ett barnbarn till patien-
tens syster inte var att anse som en närstående till patienten i den mening som avses i 8 kap. 
2 § första stycket PDL. 
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uppgifter kan menprövningen även omfatta patientens närstående, eftersom 
sekretess och tystnadsplikt gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att patienten eller någon närstående till henne lider men.794 

Någon legaldefinition av begreppet närstående har inte tagits in vare sig i 
OSL, PSL, PDL eller i någon annan lag på hälso- och sjukvårdens område. I 
äldre förarbeten till OSL och till PSL diskuteras begreppet närstående, medan 
frågan om vilka personer som kan anses utgöra närstående inte uppmärksam-
mas i förarbetena till PDL. I förarbetena till 25 kap. 1 § OSL om hälso- och 
sjukvårdssekretess uttalas att 

”[n]ågon definition av begreppet ”närstående” som förekommer i denna och 
vissa andra paragrafer kan knappast ges, eftersom uppfattningen om vad som 
förstås med detta begrepp skiftar från tid till annan.”795 

Vidare, i förarbeten till PSL uttalas att 

”[v]em som är närstående får avgöras från fall till fall. Vanligtvis är det famil-
jen dvs. make, sammanboende, barn, föräldrar och syskon. Det kan också 
vara någon annan som patienten har en särskilt djup vänskap med.”796 

Beträffande specialreglerade områden såsom smittskydd och obduktion dis-
kuteras i olika sammanhang vilka personer som är att anse som närstående, 
exempelvis i förarbetena till smittskyddslagen (2004:168) uttalas att med 
närstående avses

”make eller annan person som den smittade personen lever med i en rela-
tion eller andra nära familjemedlemmar som han eller hon lever tillsammans 
med.”797

Det kan nämnas att i verksamhet som innebär klinisk obduktion är Social-
styrelsens uppfattning att det med närstående avses i första hand patientens 
familj och andra nära anhöriga, t.ex. patientens make, sammanboende, regist-
rerad partner, barn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar samt makes barn 
som inte är patientens eget. Även andra personer, t.ex. en mycket nära vän, 
anses enligt Socialstyrelsen i det enskilda fallet kunna inrymmas i begreppet 
närstående. Socialstyrelsen framhåller att det kan också finnas fall där en nära 
släkting, som den avlidne patienten sedan lång tid inte haft någon kontakt 
med, bör anses utesluten ur personkretsen närstående. Socialstyrelsen påpekar 

794 Om menprövning, se avsnitt 4.5.1 och 4.5.2 ovan. 
795 Prop. 1979/80:2 s. 168.
796 Prop. 1993/94:149 s. 118 f.
797 Prop. 2003/04:30 s. 227. 
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vidare att det i patientens journal vanligtvis finns uppgifter om vilka personer 
som ingår i kretsen av närstående.798 

I RÅ 2009 ref. 17 tolkades begreppet närstående. I detta rättsfall framhål-
ler Högsta förvaltningsdomstolen att vem som ska anses som närstående inte 
kan anges generellt, utan utrymme måste finnas för olika bedömningar i de 
enskilda fallen. Vidare påpekar domstolen att det faktum att någon finns 
angiven som närstående i patientjournalen inte kan anses liktydigt med att 
denna person verkligen är att anse som närstående i OSL:s mening. Om per-
sonkretsen närstående uttalar Högsta förvaltningsdomstolen följande.

”Naturligt är att familjemedlemmar inklusive sambor omfattas av begreppet 
men också andra nära släktingar, t.ex. syskon eller föräldrar. I övrigt får göras 
en bedömning i det enskilda fallet med utgångspunkt i hur nära relationen är 
eller varit. En s.k. särbo t.ex. torde ofta kunna omfattas men också en annan 
person med vilken den enskilde har täta kontakter och som biträder i person-
liga angelägenheter i större utsträckning än vad som gäller för andra personer 
i hans eller hennes närhet.”

6.2.2 Uppgiftsskyldighet gentemot närstående 

6.2.2.1 Bakgrund
Som framgått finns det ett antal bestämmelser om uppgiftsskyldighet gent-
emot enskilda personer. Dessa bestämmelser återfinns i lagar och förord-
ningar. Beträffande offentlig hälso- och sjukvård anges i 25 kap. 11 § sjätte 
punkten OSL att hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgift 
lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs bl.a. i smittskyddslagen. Som 
framgått bygger OSL på principen att alla sekretessbrytande bestämmelser 
ska finnas i den lagen eller i den lag eller förordning som OSL hänvisar till. 
Detta innebär att de uppgiftsskyldigheter gentemot närstående som anges i 
andra lagar än de som räknas upp i 25 kap. 11 § sjätte punkten OSL, eller i 
förordningar, inte bryter sekretessen. 

Angående privat hälso- och sjukvård följer av bestämmelserna i 6 kap. 12 § 
första stycket och 16 § PSL att tystnadsplikt inte utgör hinder mot att fullgöra 
en i lag eller förordning föreskriven uppgiftsskyldighet. Detta innebär att om 
det är föreskrivet i lag eller förordning att uppgifter ska lämnas till närstående 
så får dessa uppgiftsskyldigheter fullgöras, utan att personalen kan kritiseras 
för att obehörigen ha röjt patientuppgifter. 

798 Se Socialstyrelsens allmänna råd i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
1996:28) om kliniska obduktioner m.m. s. 4. 
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6.2.2.2 Patienten har en smittsam sjukdom

”[…] ett effektivt smittskydd [förutsätter] att de smittade har förtroende 
för och känner säkerhet i myndigheternas åtgärder. Utan en atmosfär av 
samförstånd skulle smittskyddet ha svårt att fungera väl. Den kanske vikti-
gaste förutsättningen i detta hänseende torde vara den sekretess som gäller i 
smittskyddsarbe tet […].”799 

Bestämmelser om åtgärder för att förhindra spridning av smittsamma sjuk-
domar finns samlade i smittskyddslagen. Syftet med denna lag är att skydda 
befolkningen mot smittsamma sjukdomar.800 De smittsamma sjukdomarna 
delas in i allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar.801 Med allmänfarliga 
sjukdomar avses exempelvis difteri, fågelinfluensa, gonorré, hepatit A–E, 
hivinfektion, klamydiainfektion, kolera, mjältbrand, rabies, salmonellainfek-
tion, syfilis och tuberkulos, medan de samhällsfarliga utgörs av smittkoppor 
samt svår akut respiratorisk sjukdom, SARS.802 

Den som bär på eller har anledning att misstänka att hon bär på en smitt-
sam sjukdom har en skyldighet att förhindra att smittan förs vidare till andra 
människor.803 Patienten har även ålagts en skyldighet att informera andra 
personer. Denna informationsplikt innebär att den patient som vet att hon 
bär på en allmänfarlig sjukdom, t.ex. gonorré, hivinfektion, klamydiainfek-
tion och tuberkulos, är skyldig att lämna information om smittan till andra 
människor som hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för 
smittoöverföring kan uppkomma.804 En patient har således en informations-
plikt gentemot andra personer, vilket i princip innebär att hon ska informera 
om vilken sjukdom hon har. I förarbetena till smittskyddslagen uppges att 
avsikten emellertid inte är att patienten ålagts en allmän skyldighet att infor-
mera i alla sammanhang, utan endast i sådana situationer då patienten utsät-

799 Prop. 1988/89:5 s. 69.
800 Se 1 kap. 1 § smittskyddslagen samt prop. 2003/04:30 s. 53 och s. 208. 
801 Se 1 kap. 3 § smittskyddslagen. De allmänfarliga sjukdomarna är sådana allvarliga sjukdo-
mar för vilka det kan bli aktuellt att vidta tvångsåtgärder såsom tvångsundersökning, tillfällig 
isolering och isolering. Tillfällig isolering och isolering anses innebära omfattande inskränk-
ningar i den enskildes frihet och får därför endast tillgripas som en sista utväg för att förhindra 
smittspridning och under förutsättning att villkoren i 5 kap. 1 och 3 §§ smittskyddslagen är 
uppfyllda, se prop. 2003/04 s. 210. 
802 De allmänfarliga sjukdomarna räknas upp i bilaga 1 till smittskyddslagen medan de sam-
hällsfarliga sjukdomarna räknas upp i bilaga 2 till samma lag. 
803 Se 2 kap. 2 § första stycket smittskyddslagen. I smittskyddslagen samt i lagförarbetena 
benämns den person som bär på en smittsam sjukdom ”den smittade”. Jag använder dock, 
som nämnts tidigare, begreppet ”patient” för den som bär på en smittsam sjukdom.
804 Se 2 kap. 2 § andra stycket smittskyddslagen. 
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ter en annan person för en reell smittrisk som inte är obetydlig. Det uppges 
vidare att det inte är patientens egen uppfattning som är avgörande huruvida 
informationsplikt föreligger eller inte, vilket anses innebära att den som bär på 
en blodsmitta ska informera t.ex. tandläkare och i vissa fall vårdpersonal. Det 
understryks att en patient som bär på en sexuellt överförbar sjukdom alltid 
ska informera sexualpartners och en patient som bär på tuberkulos ska bl.a. 
informera dem hon delar bostad med.805

Patientens informationsplikt gentemot enskilda personer är inte sanktio-
nerad, men om en behandlande läkare får veta eller misstänker att en patient 
som bär på en allmänfarlig sjukdom inte har informerat en närstående om 
sjukdomen och läkaren bedömer att den närstående löper påtaglig risk att 
smittas ska läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren.806 Om smittskydds-
läkaren gör samma bedömning som den behandlande läkaren ska han eller 
hon enligt 4 kap. 8 § andra stycket smittskyddslagen underrätta den närstå-
ende om smittrisken och hur den kan förebyggas. Denna uppgiftsskyldighet 
för smittskyddsläkare infördes i smittskyddslagen den 1 juli 2004. I förarbe-
tena konstaterades att enligt då gällande smittskyddslag fick den behandlande 
läkaren inte underrätta den riskutsatta personen och att det hade förekommit 
att tvångsisolering av patienten tillgripits i syfte att skydda patientens närstå-
ende, som var ovetande om patientens smittsamma sjukdom. Det påpekades 
att i de fall där det endast är en person som bedöms vara utsatt för smittrisk 
måste andra lösningar än isolering hittas, eftersom isolering är en åtgärd som 
endast får tillgripas som en sista utväg för att hindra smittspridning. Vidare 
framhölls att isolering i princip inte bör användas i syfte att endast skydda 
någon eller några individer i den smittades personliga omgivning.807 I för-
arbetena uttalades följande.

”Mot denna bakgrund finns det ett behov av att i vissa fall kunna underrätta 
en närstående om smittan. Detta innebär visserligen en begränsning av nuva-
rande sekretesskydd men det är å andra sidan en för den enskilde betydligt 
mindre ingripande åtgärd än isolering.”808

Som framgått är det smittskyddsläkaren som ska underrätta patientens närstå-
ende. I förarbetena till smittskyddslagen yttras att efter det att den behandlan-

805 Se prop. 2003/04:30 s. 214. 
806 Se 4 kap. 8 § första stycket smittskyddslagen. Smittskyddsläkaren utses av en sådan 
nämnd som avses i 10 § HSL, se prop. 2003/04:30 s. 213.
807 Se prop. 2003/04:30 s. 118. Förutsättningarna för tvångsisolering anges i 5 kap. 1 § 
smittskyddslagen.
808 Prop. 2003/04:30 s. 118.
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de läkaren anmält förhållandena till smittskyddsläkaren ska han eller hon göra 
en egen bedömning av om det föreligger skäl att underrätta den närstående. 
Vidare betonas betydelsen av förtroendet mellan den smittade patienten och 
den behandlande läkaren, vilket anses motivera att det inte är den behandlan-
de läkaren som ska underrätta den närstående, utan smittskyddsläkaren. Det 
betonas också att förfarandet dessutom innebär att frågan om utlämnande av 
integritetskänsliga uppgifter prövas av två av varandra oberoende läkare, dvs. 
både den behandlande läkaren och smittskyddsläkaren.809

De personer som smittskyddsläkaren ska underrätta är ”närstående”, vilka 
i förarbetena definieras som make eller annan person som den smittade per-
sonen lever med i en relation eller andra nära familjemedlemmar som han 
eller hon lever tillsammans med.810 Begreppet närstående i smittskyddslagen 
har således en koppling till personer i patientens fysiska närhet, till skillnad 
från begreppet närstående i andra sammanhang då den genetiska, biologiska, 
rättsliga eller sociala kopplingen kan vara av avgörande betydelse.811 

I lagstiftningsärendet avseende en ny smittskyddslag föreslog Socialstyrel-
sen att även andra personer än närstående skulle underrättas om de utsätts 
för smittrisk. Förslaget möttes av kritik bl.a. från Svenska Läkaresällskapet 
som påpekade att det skulle medföra en oroande uppluckring av hälso- och 
sjukvårdssekre tessen. Regeringen konstaterade att en utvidgning av person-
kretsen närstående till att omfatta även andra personer, t.ex. arbetskamrater 
eller skolkamrater, skulle medföra att en mycket vid krets av personer skulle 
kunna få information om patientens smittsamma sjukdom.812 Socialstyrelsens 
förslag om att även andra än närstående skulle underrättas om de utsätts för 
smittrisk avvisades med motiveringen att 

”[e]n sådan möjlighet skulle för många framstå som mycket integritets-
kränkande.”813 

809 Se prop. 2003/04:30 s. 227. Även i äldre förarbeten till smittskyddslagen framhålls vikten 
av att patienten kan känna ett orubbat förtroende för den behandlande läkaren och lita på 
att de uppgifter som hon lämnar om sig själv och andra inte förs vidare till någon annan, se 
prop. 1988/89:5 s. 27 f., s. 69 f. och s. 76 f. 
810 Se prop. 2003/04:30 s. 118. 
811 Ryrstedt menar att föräldrar kan vara genetiska, biologiska, rättsliga eller sociala föräldrar, 
se Ryrstedt, Den genetiska utvecklingens familjerättsliga implikationer, SvJT 2003 s. 554 ff. 
För en diskussion om grunderna för rättslig status som förälder, se Singer, Föräldraskap i 
rättslig belysning s. 534 ff. 
812 Se prop. 2003/04:30 s. 117 f. 
813 Prop. 2003/04:30 s. 118. 
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6.2.2.3 Patienten är farlig
Enligt 2 § fjärde punkten förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom 
hälso- och sjukvården, verksamhetschefsförordningen, ska verksamhetschefen 
ansvara för att någon närstående till patienten omedelbart underrättas, om en 
patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är farlig för någon annans 
personliga säkerhet eller sitt eget liv.814 Det är således regeringen som beslutat 
om denna uppgiftsskyldighet gentemot patientens närstående.815 Uppgifts-
skyldigheten behöver inte fullgöras av verksamhetschefen själv, utan dennes 
ansvar synes endast vara att se till att den faktiskt fullgörs.816

Följande HSAN-beslut gällde en patient som hade uttalat hot gentemot 
sin före detta hustru.817 

I HSAN 2006/3969 var bakgrunden följande. En man som vårdades frivilligt 
vid en psykiatrisk klinik uttalade hot gentemot sin före detta hustru. Chefs-
överläkaren ställde diagnosen antisocial personlighetsstörning och skrev ut 
mannen efter att ha bedömt att indikation för fortsatt vård inte förelåg. Man-
nen ville dock inte lämna kliniken och vid samtal med läkaren uttalade han 
på nytt planer på att ta sin före detta hustrus liv samt även sitt eget liv. Chefs-
överläkaren såg allvarligt på uppgifterna och i samband med utskrivningen 
av mannen kontaktade chefsöverläkaren mannens före detta hustru. Mannen 
anmälde läkaren till HSAN för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter. Man-
nen uppgav bl.a. att genom de uppgifter som läkaren hade lämnat till hans 
före detta hustru hade han blivit anmäld för olaga hot av sin tidigare hustru 
och åklagare hade meddelat beslut om besöksförbud. Den före detta hustrun 
hade även ansökt om ensam vårdnad av deras gemensamma son. Chefsöver-
läkaren bestred att han handlat felaktigt och uppgav bl.a. att patienten hade 
varit väldigt tydlig i sin kommunikation angående mordhot mot sin tidigare 
hustru. Han anförde vidare att han hade ”stöd i lagen för att varna anhöriga 
när det gällde hot mot deras liv”. I sin bedömning konstaterade HSAN, utan 

814 Den som inom hälso- och sjukvården ansvarar för verksamheten benämns verksamhets-
chef, se 29 § HSL. 
815 I verksamhetschefsförordningen föreskrivs ytterligare en uppgiftsskyldighet gentemot när-
stående. Enligt 2 § första punkten ska verksamhetschefen ansvara för att någon närstående 
omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras. 
Denna uppgiftsskyldighet diskuteras i nästa avsnitt 6.2.2.4.
816 Socialstyrelsens uppfattning är att verksamhetschefsförordningen innebär att verksam-
hetschefen ska svara för vissa administrativa uppgifter, se Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 1997:8) verksamhetschef inom hälso- och sjukvård. 
817 För en diskussion om detta HSAN-avgörande, se Sandén, Får hälso- och sjukvårdsperso-
nal bryta sekretessen i syfte att varna enskilda för en farlig patient?, i: Mannelqvist & Enarsson 
(red.), Rätten, välfärden och marknaden s. 113 ff.
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närmare motivering, att det var tveksamt om det funnits förutsättningar för 
att lämna uppgifterna direkt till mannens före detta hustru. HSAN beslutade 
dock att lämna anmälan utan åtgärd. 

Det kan antas att det var bestämmelsen i 2 § fjärde punkten verksamhetschefs-
förordningen, om verksamhetschefens ansvar att i vissa fall varna patientens 
närstående, som läkaren hänvisade till när han uppgav att det finns lagstöd 
för att varna patientens närstående när det gäller ”hot mot deras liv”. Frå-
gan är då om denna uppgiftsskyldighet får fullgöras, dvs. medger sekretessen 
enligt OSL respektive tystnadsplikten enligt PSL att uppgifterna lämnas till 
patientens närstående? 

I offentlig hälso- och sjukvård gäller, som framgått, att om lagstiftaren 
har beslutat att sekretessbelagda uppgifter får lämnas till enskilda personer så 
anges det antingen i OSL eller i en lag som OSL hänvisar till. I 25 kap. 11 § 
sjätte punkten OSL hänvisas till de uppgiftsskyldigheter som bryter sekretes-
sen enligt 25 kap. 1 §. Verksamhetschefsförordningen återfinns inte i den 
uttömmande uppräkningen. Det finns inte heller någon annan bestämmelse i 
OSL som anger att verksamhetschefsförordningen är sekretessbrytande. Detta 
innebär att om uppgiftsskyldigheten i 2 § fjärde punkten verksamhetschefs-
förordningen ska vara tillåten att fullgöra måste stöd för ett sådant utläm-
nande hämtas på annat håll i OSL. 

Vilka alternativ finns då som skulle kunna medge att verksamhetschefen 
får fullgöra sitt åliggande enligt 2 § fjärde punkten verksamhetschefsförord-
ningen att ansvara för att patientens närstående varnas för en farlig patient? 
För det första kan en uppgift lämnas ut om en menprövning enligt 25 kap. 
1 § OSL resulterar i att det står klart att varken patienten eller patientens 
närstående lider men av att uppgiften röjs. Att en menprövning i ett sådant 
fall skulle utfalla på detta sätt framstår som uteslutet. 

För det andra kan uppgiftsskyldigheten fullgöras om patienten enligt 
12 kap. 1 § OSL samtycker till ett utlämnande. Det är dock högst rimligt att 
utgå från att en patient inte samtycker till att en uppgift om att hon har utta-
lat hot gentemot en närstående, lämnas till den närstående som hotet riktats  
mot. 

För det tredje skulle ett utlämnande kunna ske med stöd av bestämmelsen 
i 10 kap. 2 § OSL om nödvändigt utlämnande. Som framgått innebär den 
bestämmelsen att sekretess inte utgör hinder mot att uppgift lämnas ut om det 
är nödvändigt för att vårdgivaren ska kunna fullgöra sin verksamhet. Enligt 
Ekroth och Fridström Montoya tar denna bestämmelse sikte på situationer 
där författningar ofta explicit påbjuder att en myndighet för att kunna lösa 
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sina uppgifter meddelar enskilda sekretessbelagd information.818 Norström 
och Sverne menar att inom hälso- och sjukvården kan bestämmelsen om 
nödvändigt utlämnande bli tillämplig t.ex. när en barnpsykiatrisk klinik har 
fått i uppdrag av domstol att göra en barnspsykiatrisk  utredning. I sådant fall 
krävs ofta att kontakt tas med andra enskilda personer.819 Kan det då anses 
nödvändigt att uppgiftsskyldigheten i 2 § fjärde punkten verksamhetschefs-
förordningen fullgörs för att en vårdgivare ska kunna fullgöra sin verksamhet? 
Svaret är sannolikt nej. Den huvudsakliga verksamheten som bedrivs inom 
hälso- och sjukvården avser åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 
behandla sjukdomar och skador.820 Sådan verksamhet ska, som framgått, 
bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård, vilket mycket väl får anses 
kunna uppnås utan att närstående till patienten underrättas om att patienten 
har uttalat allvarliga hot gentemot denne. För att en god vård ska kunna 
ges till patienten anses det viktigt att hon känner förtroende för hälso- och 
sjukvården och vågar lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Som 
framgått framhåller lagstiftaren i olika sammanhang bl.a. att 

”en enskild ska med förtroende kunna vända sig till en vårdmyndighet för att 
få hjälp med sina problem i förvissningen om att de uppgifter som han eller 
hon lämnas inte sprids vidare.”821 

Ett utlämnande skulle kunna skada vårdgivarens verksamhet eftersom patien-
tens förtroende är en förutsättning för att kunna ge en god vård, vilket talar 
mot att bestämmelsen i 10 kap. 2 § OSL om nödvändigt utlämnande skulle 
kunna utgöra stöd för att få fullgöra uppgiftsskyldigheten enligt 2 § fjär-
de punkten verksamhetschefsförordningen. Bestämmelsen om nödvändigt 
utlämnande i 10 kap. 2 § OSL är heller inte avsedd att kunna åberopas som 
stöd för att hjälpa enskilda, samt är avsedd att tillämpas restriktivt.822

Undantagsvis kan det tänkas att hälso- och sjukvårdssekretessen kan brytas 
i en nödsituation. Av 24 kap. 4 § brottsbalken följer att en otillåten gärning 
som någon begår i nöd, t.ex. när fara hotar liv eller hälsa, utgör ett brott 
endast om handlandet med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som 
åsamkas annan samt omständigheterna i övrigt är oförsvarligt. Som ett exem-

818 Se Ekroth & Fridström Montoya, Nödvändigt utlämnande enligt sekretesslagen 1 kap. 
5 §, FT 2008 s. 188.
819 Se Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 104. 
820 Se 1 § första stycket HSL för definitionen av begreppet hälso- och sjukvård enligt den 
lagen. 
821 Prop. 2007/08:70 s. 134.
822 Se prop. 1979/80:2 s. 465 och s. 494. 
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pel på en sådan nödsituation nämns i doktrinen att läkare kan, för att avvärja 
fara för liv och hälsa, vara tvungen att lämna ut uppgifter om en patient och 
att apotekspersonal kan bryta tystnadsplikten vid fara för liv eller hälsa på 
grund av felexpediering av recept eller fara för akut läkemedelsförgiftning eller 
självmord.823 Möjligen skulle bestämmelsen i 2 § fjärde punkten verksamhets-
chefsförordningen i vissa särskilda undantagssituationer kunna fullgöras med 
åberopande av nöd. 

Sammantaget framstår det som att den uppgiftsskyldighet som regeringen 
beslutat om i 2 § fjärde punkten verksamhetschefsförordningen som huvud-
regel inte kan fullgöras inom offentlig hälso- och sjukvård. 

I privat hälso- och sjukvård är det däremot tillåtet att fullgöra den upp-
giftsskyldighet som anges i 2 § fjärde punkten verksamhetschefsförordningen 
och som innebär att verksamhetschefen ska ansvara för att någon närstående 
till patienten omedelbart underrättas, om en patient som lämnar eller avser 
att lämna sjukhuset är farlig för någon annans personliga säkerhet eller sitt 
eget liv. Att det är tillåtet att röja uppgifter med stöd av denna bestämmelse 
i verksamhetschefsförordningen följer av att det i 6 kap. 12 § första stycket 
och 16 § PSL anges att som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör en 
uppgiftsskyldighet i lag eller förordning. 

Denna skillnad mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård innebär i 
detta avseende att regelverket erbjuder patienten ett starkare integritetsskydd 
i förhållande till närstående om hon är patient inom offentlig hälso- och 
sjukvård, än om hon är patient inom privat sådan. Huruvida det också är 
lagstiftarens intention får anses oklart. 

Bestämmelsen i verksamhetschefsförordningen ger upphov även till andra 
frågor än under vilka förutsättningar den bryter integritetsskyddet. En sådan 
fråga rör det bakomliggande syftet med uppgiftsskyldigheten, dvs. varför 
närstående ska underrättas om att en patient är farlig för en annan persons 
personliga säkerhet eller sig själv. En annan fråga gäller intresseavvägningen, 
dvs. varför intresset av att närstående blir informerade om att patienten är 
farlig m.m. har ansetts väga tyngre än patientens intresse av ett starkt skydd 
för den personliga integriteten. Ytterligare frågor rör om verksamhetschefer 
vid såväl sluten som öppen vård omfattas av uppgiftsskyldigheten, om upp-
giftsskyldigheten är tillämplig vid såväl somatisk som psykiatrisk vård samt 
hur allvarlig risken måste vara att patienten förverkligar ett eventuellt hot för 

823 Se Norström & Sverne, Sekretess i hälso- och sjukvården s. 132 och s. 319. För en dis-
kussion om nödrätt i hälso- och sjukvården, se Sahlin, Om nödrätt i hälso- och sjukvården. 
Några anteckningar om juridiken på ett etiskt område, SvJT 1990 s. 595 ff. 
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att det ska uppkomma en skyldighet att varna närstående. Eftersom dessa 
frågor uppkommer med anledning av en förordning beslutad av rege ringen 
kan svaren i vart fall inte sökas i motiven till bestämmelsen. 

6.2.2.4  Patienten har avlidit eller patientens tillstånd har allvarligt 
försämrats

Enligt 2 § första punkten verksamhetschefsförordningen ska verksamhets-
chefen ansvara för att någon närstående till patienten omedelbart underrättas 
när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras.824 Denna 
uppgiftsskyldighet har varit föremål för bedömning av JO. 

I JO 1981/82 s. 253 var bakgrunden följande. En medvetslös man hade förts 
till ett sjukhus där han avled samma dag. Eftersom uppgifter om närstående 
saknades kontaktades polisen. Dagen efter mannens dödsfall lämnade polisen 
uppgifter till sjukhuset om namnet på och adress till den avlidnes mamma. 
Polisen erbjöd sig att underrätta den avlidnes mamma, men sjukhuset avböj-
de detta med motiveringen att man från sjukhuset skulle underrätta mam-
man. Någon sådan underrättelse från sjukhuset gjordes emellertid inte, utan 
mamman fick information om sin vuxne sons dödsfall först efter drygt en 
vecka. De som lämnade denna information till mamman var två privatper-
soner. Överläkaren medgav att ett fel hade begåtts från sjukhusets sida. Som 
förklaring till felet uppgav överläkaren bl.a. att orutinerad personal fått som 
uppgift att ta emot telefonsamtal och av allt att döma hade en serie olyckliga 
omständigheter lett till att underrättelsen inte gjordes dagen efter dödsfal-
let, när de fick uppgifter från polisen om mammans namn och adress. JO 
hänvisade till 31 § andra punkten sjukvårdskungörelsen825 om överläkarens 
ansvar att se till att när en intagen person avlider ska någon av de närmaste 
anhöriga omedelbart underrättas. JO konstaterade att mamman, som var den 
avlidnes enda närstående, hade erhållit information om sonens dödsfall av två 
utomstående. JO konstaterade vidare att sjukhuset förvisso hade underrättat 
mamman, dock först ytterligare någon tid efter att dessa utomstående berät-
tat för henne om dödsfallet. JO fann det anmärkningsvärt att sjukhuset inte 
hade vidtagit några åtgärder för att kontrollera om underrättelseskyldigheten 
hade fullgjorts. 

824 Enligt Socialstyrelsen behöver det inte vara en läkare som lämnar underrättelsen. Upp-
giften kan också utföras av någon annan som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen eller av 
en präst, se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) om vissa åtgärder 
inom hälso- och sjukvården vid dödsfall avsnitt 6.1.
825 31 § andra punkten i den numera upphävda sjukvårdskungörelsen (1972:676) motsvaras 
av 2 § första punkten verksamhetschefsförordningen.
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Eftersom JO inte diskuterade huruvida sekretesslagen, numera OSL, medgav 
att patientuppgifterna lämnades till den avlidnes mamma, får det antas att 
JO bedömde att hälso- och sjukvårdssekretessen inte utgjorde ett hinder för 
fullgörandet av uppgiftsskyldigheten att underrätta närstående när en patient 
avlider. I likhet med skyldigheten att varna närstående för farliga patienter, 
som diskuteras i föregående avsnitt, är det fråga om en uppgiftsskyldighet i 
förordning. Inom offentlig hälso- och sjukvård får uppgiftsskyldigheten såle-
des fullgöras endast om en menprövning enligt 25 kap. 1 § OSL resulterar 
i att uppgiften får lämnas ut eller om någon sekretessbrytande bestämmelse 
är tillämplig.826 Vad gäller menprövningen uppges i äldre förarbeten till OSL 
att en tillämpning av det omvända skaderekvisitet ger utrymme för ett utläm-
nande till närstående om uppgiften rör att patienten inte har långt kvar att 
leva eller att hon har en obotlig sjukdom. Sådan information anses vara högst 
angelägen att de närstående i förekommande fall får kännedom om. Vidare 
framhålls i dessa förarbeten att om patientens tillstånd utgör hinder för att 
inhämta samtycke bör underrättelse likväl få lämnas till närstående.827 Det 
finns således ett visst stöd i förarbetena till OSL för att hävda att sekretessen  
inte utgör ett hinder för verksamhetschefen att fullgöra sitt ansvar att under-
rätta patientens närstående när patienten avlider eller när patientens hälsotill-
stånd allvarligt försämras. Dessa äldre förarbetsuttalanden till OSL ger dock 
intryck av att primärt ta sikte på närståendes behov av information och inte 
på patientens rätt till skydd för sin personliga integritet, vilket talar för en 
restriktiv tolkning av det aktuella förarbetsuttalandet. 

Verksamhetschefens ansvar för att någon närstående till patienten ome-
delbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt 
försämras är en skyldighet som också skulle kunna få fullgöras om patienten 
samtycker till ett utlämnande. Detta följer av att patienten med stöd av den 
sekretessbrytande bestämmelsen i 12 kap. 1 § OSL har rätt att förfoga över 
sitt integritetsskydd. En avliden patient kan av naturliga skäl inte samtycka 
till ett uppgiftsutlämnande till närstående. Däremot, om patienten lämnat ett 
samtycke till ett framtida utlämnande till närstående, får det i det enskilda 
fallet bedömas om ett sådant samtycke kan anses som rättsligt giltigt.828 Likaså 
måste i det enskilda fallet bedömas om ett eventuellt samtycke från en person 
vars hälsotillstånd allvarligt har försämrats kan anses som rättsligt giltigt. 

826 Om verksamhetschefens ansvar för att omedelbart underrätta någon närstående till 
patienten, om en patient som lämnar eller avser att lämna ett sjukhus är farlig för någon 
annans personliga säkerhet eller sitt eget liv, se avsnitt 6.2.2.3 ovan. 
827 Se prop. 1979/80:2 s. 168 ff. 
828 Om samtycke till utlämnande av uppgifter, se avsnitt 4.6.2 ovan. 
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Vidare skulle uppgiftsskyldigheten enligt 2 § första punkten verksamhets-
chefsförordningen möjligen få fullgöras med stöd av den sekretessbrytande 
bestämmelsen i 10 kap. 2 § OSL om nödvändig utlämnande. Denna bestäm-
melse innebär att om uppgiftslämnandet är en nödvändig förutsättning för att 
den offentliga vårdgivaren ska kunna bedriva sin verksamhet så utgör sekretess 
inte ett hinder mot att uppgiften lämnas ut. Det som talar mot att bestäm-
melsen i 10 kap. 2 § OSL skulle kunna åberopas som stöd för att få fullgöra 
den aktuella uppgiftsskyldigheten är som nyss nämnts att lagstiftaren betonar 
att bestämmelsen i 10 kap. 2 § OSL är avsedd att tillämpas restriktivt. 

Vad gäller åsidosättande av hälso- och sjukvårdssekretessen med stöd av 
nödbestämmelsen i 24 kap. 4 § brottsbalken framstår det i princip som ute-
slutet att åtgärden att underrätta en patients närstående om att patienten är 
avliden eller att hennes hälsotillstånd allvarligt har försämrats skulle kunna 
ses som en nödsituation. Som framgått anses en nödsituation kunna föreligga 
exempelvis vid fara för en persons liv eller hälsa på grund av felexpediering av 
recept eller fara för akut läkemedelsförgiftning samt självmord. 

Sammantaget framstår det som att inom offentlig hälso- och sjukvård kan 
den uppgiftsskyldighet som regeringen beslutat om i 2 § första punkten verk-
samhetschefsförordningen som huvudregel fullgöras endast om det står klart 
att patienten inte lider men av att uppgiften lämnas till närstående eller om 
patienten samtycker till att den sekretessbelagda uppgiften lämnas ut. 

I likhet med andra uppgiftsskyldigheter på förordningsnivå bryter bestäm-
melsen i 2 § första punkten verksamhetschefsförordningen den tystnadsplikt 
som utgör patientens integritetsskydd i privat hälso- och sjukvård.829 Det 
innebär således att personal inom privat hälso- och sjukvård får fullgöra denna 
uppgiftsskyldighet, oavsett om patienten lider men av att uppgiften röjs och 
oavsett patientens inställning till det. 

Det kan konstateras att konstruktionen av regelverket i detta avseende 
innebär att det inom offentlig hälso- och sjukvård finns ett starkare integri-
tetsskydd gentemot närstående, än inom privat hälso- och sjukvård. Huruvida 
det också är lagstiftarens intention får anses oklart. 

Verksamhetschefsförordningens bestämmelse om skyldighet för verksam-
hetschefen att ansvara för att någon närstående underrättas när en patient 
avlider eller en patientens tillstånd allvarligt försämras ger upphov även till 
andra frågor än om denna uppgiftsskyldighet bryter patientens integritets-
skydd. Här väcks frågor om varför närstående ska underrättas om att patien-
ten har avlidit eller patientens tillstånd allvarligt försämrats samt vilka över-

829 Se 6 kap. 12 § första stycket och 16 § PSL. 
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väganden som lagts till grund för bedömningen att närståendes behov av den 
aktuella uppgiften väger tyngre än patientens skydd för sin personliga inte-
gritet. Men, som redan nämnts, kan svar på sådana frågor inte sökas i några 
förarbeten eftersom det är fråga om en uppgiftsskyldighet i en av regeringens 
förordningar. 

6.2.3  Skyldigheten att ge ersättningsinformation till patientens 
närstående 

Som tidigare framgått är vårdgivaren samt hälso- och sjukvårdspersonalen 
ålagda att ge patienten individuellt anpassad information om sitt hälsotill-
stånd, de metoder för undersökning, vård och behandling som finns samt om 
det fria vårdvalet och vårdgarantin. Om sådan information inte kan lämnas 
till patienten ska den i stället lämnas till en närstående till henne. Denna 
skyldighet att ge s.k. ersättningsinformation till närstående anges i 2 b § andra 
stycket HSL och 6 kap. 6 § andra stycket PSL.830 

Skälen till att en patient inte kan informeras kan vara flera, exempelvis 
kan det vara fråga om en patient som på grund av medvetslöshet, förvirring, 
utmattning eller svår smärtpåverkan inte går att informera, dvs. att patientens 
tillstånd utgör ett faktiskt hinder för att informera henne. Vidare kan det vara 
fråga om en patient som visserligen är kontaktbar men som saknar förmåga 
att förstå innebörden av eller tillgodogöra sig lämnad information, vilket kan 
bero på patientens hälsotillstånd, ålder eller annan omständighet.831 

Om patienten inte kan informeras ska, som nämnts, närstående ges ersätt-
ningsinformation. Någon legaldefinition av begreppet närstående finns emel-
lertid inte utan begreppet får sitt innehåll bl.a. genom förarbets uttalanden. 
Fram till den 1 januari 1994 var det kretsen anhöriga som skulle ges ersätt-
ningsinformation. Beträffande personkretsen anhöriga uttalas i äldre förarbe-
ten till PSL att 

”[v]ilka personer som skall räknas till nära anhöriga kan inte anges genom 
en uttrycklig bestämmelse. Vem som skall underrättas får avgöras från fall till 
fall. Vid intagning på sjukhus brukar uppgift lämnas om någon nära anhörig. 
Som sådan bör främst räknas make och varaktigt sammanboende, barn, för-
äldrar och syskon.”832 

830 Vårdgivarens skyldighet att ge ersättningsinformation till patientens närstående regleras 
i 2 b § andra stycket HSL medan motsvarande skyldighet för personkretsen hälso- och sjuk-
vårdspersonal anges i 6 kap. 6 § andra stycket PSL. 
831 Se t.ex. prop. 1993/94:149 s. 68, Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling 
s. 259, Sverne & Sverne, Patientens rätt s. 21 och SOU 2004:112 s. 571. 
832 Prop. 1979/80:220 s. 45. 
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När regeringen föreslog att begreppet anhörig skulle ersattas med begreppet 
närstående påtalade Lagrådet att i den föreslagna åliggandelagen (1994:953), 
numera ersatt av PSL, borde det anges vilka personer som i första hand avsågs 
att ingå i närståendebegreppet och som i förekommande fall skulle ges ersätt-
ningsinformation.833 Regeringen bemötte Lagrådets synpunkt med att fram-
hålla att 

”[v]em som är närstående får avgöras från fall till fall. Vanligtvis är det famil-
jen dvs. make, sammanboende, barn, föräldrar och syskon. Det kan också 
vara någon annan som patienten har en särskilt djup vänskap med.”834 

Lagstiftarens uppfattning om vilka personer som kan anses ingå i personkret-
sen närstående synes i detta avseende ha vidgats från att i princip endast avse 
patientens familj till att även inkludera en nära vän till patienten. 

Under vilka förutsättningar medger då sekretessen respektive tystnadsplik-
ten att ersättningsinformation lämnas till patientens närstående? Av bestäm-
melserna i 2 b § HSL och 6 kap. 6 § PSL följer att ersättningsinformation till 
närstående inte får lämnas om det finns hinder för detta i 25 kap. 6 eller 7 §§ 
OSL eller i 6 kap. 12 § andra stycket eller 13 § första stycket PSL, dvs. de 
bestämmelser som anger sekretess respektive tystnadsplikt gentemot patienten 
själv.835 Bestämmelserna om ersättningsinformation ger intrycket av att ett 
utlämnande till närstående endast hindras av om det föreligger sekretess eller 
tystnadsplikt gentemot patienten själv. Huruvida det också är lagstiftarens 
intention får anses oklart. Av någon anledning nämns inte i 25 kap. 1 § och 
6 kap. 12 § första stycket PSL om sekretess respektive tystnadsplikt i förhål-
lande till utomstående som en begränsning av skyldigheten att ge ersättnings-
information. Denna olyckliga konstruktion skulle kunna medföra att regle-
ringen uppfattas som att uppgifter om den aktuella patientgruppen i princip 
alltid får lämnas till närstående. Det framstår som angeläget att formulera 
om bestämmelserna i HSL och PSL och i stället ange att information inte får 
lämnas till patientens närstående om det finns hinder för det i OSL eller PSL. 
Genom en sådan konstruktion skulle ett tydligt och troligen mer förutsägbart 
integritetsskydd kunna uppnås. 

En annan sak är att en menprövning kan resultera i att det står klart att 
en uppgift kan lämnas till närstående. I äldre förarbeten till OSL finns det 
uttalanden som tyder på att lagstiftarens uppfattning är att en patient i nor-

833 Se prop. 1993/94:149 s. 230. 
834 Prop. 1993/94:149 s. 118 f.
835 Om sekretess och tystnadsplikt gentemot patienten själv, se föregående avsnitt 5.3. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   273 2012-08-01   11.08



274

6 Patientens integritetsskydd gentemot närstående

malfallet skulle underrätta någon närstående om sitt hälsotillstånd, och om 
patienten av någon anledning skulle vara förhindrad att själv meddela sina 
närstående antas hon inte ha några invändningar mot att dessa erhåller infor-
mation om henne.836 

Inom den privata hälso- och sjukvården är det, som framgått, tillåtet för 
personalen att bryta tystnadsplikten vid fullgörande av en i lag eller förord-
ning reglerad uppgiftsskyldighet.837 Om bestämmelsen om ersättningsinfor-
mation är att anse som en uppgiftsskyldighet skulle personalens tystnads-
plikt enligt PSL inte utgöra ett hinder mot att lämna ersättningsinformation 
till patientens närstående. Sahlin menar att användningen av ordet ”skall” i 
bestämmelserna om ersättningsinformation indikerar att det är fråga om en 
principiell skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen att tillhandahålla 
information åt närstående.838 En liknande uppfattning uttrycks i förarbetena 
till lagen om genetisk integritet m.m. I dessa förarbeten uppges att skyldig-
heten enligt 2 kap. 2 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område, numera 6 kap. 6 § PSL, att ge ersättningsinformation 
till närstående är ett exempel på en uppgiftsskyldighet gentemot enskild.839 
Jag ställer mig dock tveksam till att skyldigheten att informera närstående kan 
anses utgöra en uppgiftsskyldighet. I bestämmelser om uppgiftsskyldighet 
brukar det, som framgått, t.ex. anges att en viss uppgift ska lämnas ut till en 
viss mottagare i en viss typ av situation. I äldre förarbeten till PSL framhålls 
att för det fall det inte går att lämna information till patienten som tidigare 
har gett uttryck för att de anhöriga bör hållas utanför, bör denna inställning 
respekteras.840 Lagstiftaren har således konstaterat att det finns ett bedöm-
ningsutrymme avseende i vilka situationer som uppgifter i förekommande 
fall ska lämnas ut. En uppgiftsskyldighet kan knappast göras beroende av om 
patienten samtycker till ett utlämnande eller inte. Bestämmelsen om ersätt-
ningsinformation till patientens närstående kan därför inte gärna anses utgöra 
en uppgiftsskyldighet. För att det ska vara tillåtet för personal hos en privat 
vårdgivare att ge ersättningsinformation till närstående torde det därför krävas 
att menprövningen resulterar i att det står klart att patienten inte kommer att 
lida men av att sådan information lämnas till närstående. Ersättningsinforma-
tion skulle även kunna få ges till patientens närstående om patienten lämnar 
sitt samtycke till att tystnadsplikten bryts, vilket dock torde vara uteslutet 

836 Se prop. 1979/80:2 s. 168 f.
837 Se 6 kap. 12 § första stycket och 16 § PSL. 
838 Se Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen s. 195. 
839 Se prop. 2005/06:64 s. 57.
840 Se prop. 1978/79:220 s. 45. 
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eftersom det är fråga om patienter som inte ens kan ta emot information. En 
annan utväg skulle kunna vara att med stöd av nödbestämmelsen i brotts-
balken lämna ersättningsinformation. Om där emot bestämmelsen om s.k. 
ersättningsinformation skulle vara att anse som en uppgiftsskyldighet gent-
emot närstående krävs inte patientens samtycke till utlämnande.

Slutligen måste nämnas att bestämmelserna om informationsskyldighet 
gentemot närstående skulle kunna komma att användas som stöd för att 
lämna ut integritetskänslig information om en patient till närstående – infor-
mation som närstående sannolikt inte skulle ha rätt att få tillgång till om de 
hade framställt önskemål om att få ta del av patientens journal. Patientens 
integritetsskydd skulle i sådana fall vara förhållandevis svagt, vilket knappast 
kan vara lagstiftarens avsikt eftersom det råder presumtion för sekretess och 
tystnadsplikt i hälso- och sjukvård. 

6.3 Vårdnadshavare 
6.3.1 De inblandades rättigheter och skyldigheter 

6.3.1.1 Vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma över sitt barn
Bestämmelser om vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter gentemot sina 
barn finns i 6 kap. föräldrabalken. Där framgår att det är vårdnadshavaren 
som har ansvar för barnets personliga förhållanden och som ska se till att 
barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda.841 
Vidare ska vårdnadshavaren behandla barnet med aktning för barnets person 
och egenart och får inte utsätta barnet för kroppslig bestraffning eller annan 
kränkande behandling.842 

Vanligtvis är det barnets båda föräldrar som är vårdnadshavare.843 I vissa 
fall kan den ene föräldern vara ensam vårdnadshavare. Undantagsvis kan 
vårdnadshavaren vara en person som domstolen har utsett till särskilt förord-
nad vårdnadshavare. När barnet uppnår myndig ålder, dvs. 18 år, eller dess-
förinnan ingår äktenskap, upphör vårdnadshavarens ansvar över barnet.844 

En vårdnadshavare har som framgått enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken 
både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 
angelägenheter, men ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Denna bestämmelse 

841 Se 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken.
842 Se 6 kap. 1 § föräldrabalken.
843 Se 6 kap. 3 § första stycket föräldrabalken. 
844 Se 6 kap. 2 § första stycket föräldrabalken. 
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anses innebära att vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnet tunnas ut 
då barnet blir äldre och mognare, varvid bestämmanderätten successivt flyt-
tas över till barnet själv. Någon fast åldersgräns finns inte angiven i lag, vilket 
innebär att bedömningen av barnets mognad i varje enskilt fall blir avgörande 
för om det är vårdnadshavaren, barnet eller de båda som bestämmer i en viss 
situation.845 

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare är huvudregeln att dessa tillsam-
mans bestämmer i frågor som rör barnets personliga förhållanden.846 Om den 
ena vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är för-
hindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet 
kan uppskjutas, får den andra bestämma ensam. Vårdnadshavaren får dock 
inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte 
barnets bästa uppenbarligen kräver det.847 

6.3.1.2 Barnets rätt till integritetsskydd gentemot sin vårdnadshavare
Inom offentlig hälso- och sjukvård har, enligt 12 kap. 3 § OSL, en underårig 
patient som huvudregel rätt till sekretess även i förhållande till sin vårdnads-
havare.848 Av denna bestämmelse framgår vidare att barnets rätt till sekretess 
emellertid inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning 
vårdnadshavaren enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet 
att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.849 Detta 
innebär att en vårdnadshavare som enligt 6 kap. 11 § bedöms ha bestäm-
manderätt över sitt barn, även förfogar över barnets sekretess. I förarbetena 
till OSL uttalas att 

”[d]e förpliktelser som innefattas i vårdnadsskyldigheten förutsätter att vård-
nadshavaren har insyn i barnets angelägenheter. För förhållandet mellan för-
äldrar och barn är det naturligtvis mycket viktigt att relevanta uppgifter om 
barnet kan lämnas ut till föräldrarna.”850

Regelverket är således konstruerat på så sätt att det är utifrån en bestäm-
melse i föräldrabalken, dvs. 6 kap. 11 §, som bedömningen ska göras om 
en underårig patient i offentlig hälso- och sjukvård har ett integritetsskydd 
i förhållande till vårdnadshavaren. Om en sådan bedömning resulterar i att 

845 Se prop. 1988/89:67 s. 36. 
846 Se 6 kap. 13 § första stycket föräldrabalken.
847 Se 6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken.
848 Se 12 kap. 3 § första stycket första meningen OSL. 
849 Se 12 kap. 3 § första stycket andra meningen OSL. 
850 Prop. 1988/89:67 s. 36. 
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vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnet är så uttunnad att han eller 
hon inte längre bestämmer över barnet, gäller sekretess i förhållande till vård-
nadshavaren. Ett utlämnande av uppgifter till vårdnadshavaren får då ske efter 
en prövning enligt 25 kap. 1 § OSL, dvs. på samma sätt som om utlämnandet 
skulle ske till en utomstående person. 

Om bedömningen däremot resulterar i att vårdnadshavaren har bestäm-
manderätt över barnet gäller som huvudregel inte sekretess i förhållande till 
vårdnadshavaren, vilket innebär att ett uppgiftsutlämnande får ske till honom 
eller henne.851 Även om vårdnadshavaren bedöms förfoga över barnets sekre-
tess får uppgifter i vissa undantagsfall inte lämnas ut till honom eller henne, 
nämligen om det kan antas att barnet lider betydande men om uppgiften 
röjs för vårdnadshavaren.852 Lagstiftaren har således skapat en skyldighet för 
personal i offentlig hälso- och sjukvård att under vissa förutsättningar hem-
lighålla uppgifter i förhållande till en vårdnadshavare, även om barnet är av 
låg ålder. 

Som nämnts ovan finns det inte någon fast åldersgräns angiven till ledning 
för bedömningen av om en underårig patient har ett integritetsskydd i förhål-
lande till sin vårdnadshavare, eller inte. JO menar att 

”[v]id prövningen kommer av naturliga skäl den unges ålder ofta att kunna 
vara vägledande. Att problemet accentueras när det är fråga om barn i ton-
årsåldern är klart. I sådana fall torde man ofta kunna utgå från att barnet bör 
åtnjuta ett visst skydd för sin integritet gentemot sina föräldrar. Vid bedöm-
ningen har man också att väga in de aktuella uppgifternas innehåll samt den 
typ av ärende som det är fråga om.”853 

851 En vårdnadshavare som förfogar över sitt barns sekretess kan även samtycka till att upp-
gifter om barnet lämnas ut till andra enskilda personer och myndigheter. Under den tid som 
vårdnadshavaren tillsammans med barnet förfogar över sekretessen krävs att båda samtycker 
till ett utlämnande. Om samtycke till utlämnande av uppgifter, se avsnitt 4.6.2 ovan. Det 
finns dock en möjlighet att utan vårdnadshavarens samtycke lämna uppgifter mellan myndig-
heter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, när syftet är att hjälpa barnet, se 25 kap. 12 § 
OSL. Denna bestämmelsen redogörs för i avsnitt 4.6.4.3 ovan. 
852 Se 12 kap. 3 § första stycket OSL. Om det bedöms föreligga risk för betydande men 
förfogar inte vårdnadshavaren över sekretessen, vilket innebär att han eller hon inte heller 
kan samtycka till ett utlämnande av uppgifter rörande barnet. Om vårdnadshavaren hade 
möjlighet att göra detta, skulle han eller hon kunna kringgå sekretessen gentemot honom 
eller henne själv genom att begära att uppgiften lämnas till en annan person, som sedan läm-
nar den vidare till vårdnadshavaren, se diskussionen i avsnitt 5.3.3 ovan om utlämnande av 
patientuppgifter till en bulvan. 
853 JO 1998/99 s. 464, se närmare s. 470.
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Enligt tystnadspliktsbestämmelserna i PSL får, som framgått, personal i privat 
hälso- och sjukvård inte obehörigen röja en uppgift om en patients hälsotill-
stånd eller andra personliga förhållanden. Någon uttrycklig reglering om den 
underåriga patientens integritetsskydd i förhållande till sin vårdnadshavare 
finns däremot inte. Bestämmelsen i 6 kap. 11 § föräldrabalken får anses vara 
vägledande även i privat hälso- och sjukvård vid bedömning om barnet har 
rätt till integritetsskydd i förhållande till sin vårdnadshavare eller inte. Som 
framgått finns i OSL en bestämmelse som medger att en uppgift om barnet i 
vissa undantagsfall får hemlighållas även för den vårdnadshavare som bedöms 
förfoga över sekretessen. Något motsvarande undantag finns inte i PSL, vilket 
innebär att det är tolkningen av obehörighetsrekvisitet som avgör om det 
är möjligt att undanhålla en uppgift om barnet för en vårdnadshavare som, 
ut ifrån 6 kap. 11 § föräldrabalken, bedöms förfoga över barnets integritets-
skydd.854

6.3.1.3  Hälso- och sjukvårdspersonalens informationsskyldighet vid vård 
av barn

Hälso- och sjukvårdspersonalens informationsskyldighet enligt 6 kap. 6 § 
PSL gäller, som tidigare framgått, även gentemot den underåriga patienten. 
Barnet ska därför ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, 
om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns samt det 
fria vårdvalet och vårdgarantin. 

När patienten är ett yngre barn ska information även ges till vårdnadsha-
varen så att han eller hon ska kunna fullgöra sin rätt och skyldighet enligt 
6 kap. 11 § föräldrabalken att bestämma i frågor som rör barnets personliga 
förhållanden. Rynning menar att syftet med att informera vårdnadshavare 
t.ex. kan vara att inhämta ett samtycke till föreslagen vård eller behandling 
av barnet. Rynning betonar att information till vårdnadshavare även kan vara 
nödvändig att ge efter genomförd vård eller behandling, bl.a. för att de ska 
få kännedom om barnets hälsotillstånd för att kunna övervaka den fortsatta 
utvecklingen och ombesörja god vård åt barnet.855 

Om patienten är ett äldre barn måste, som framgått, hälso- och sjuk-
vårdspersonalen bedöma om informationsskyldigheten ska fullgöras endast 
gent emot barnet eller om både barnet och vårdnadshavaren ska informeras. 
Denna bedömning görs utifrån bestämmelsen i 6 kap. 11 § föräldrabalken. 

854 Tolkningen av obehörighetsrekvisitet vid utlämnande till vårdnadshavare diskuteras bl.a. 
i avsnitt 6.3.2 och 6.3.3.3 nedan.
855 Se Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 271.
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Om informationsskyldigheten ska fullgöras gentemot vårdnadshavaren så 
måste en ytterligare bedömning göras, nämligen om sekretess och tystnads-
plikt i OSL respektive PSL utgör hinder för ett utlämnande. Även denna 
bedömning ska, som tidigare nämnts, göras utifrån bestämmelsen i 6 kap. 
11 § föräldrabalken. 

6.3.2  Barnets integritetsskydd gentemot sin vårdnadshavare  
– en tillbakablick 

I lagstiftningsärendet avseende 1980 års sekretesslag påpekades att frågan om 
barnets rätt till skydd för sin personliga integritet i förhållande till vårdnads-
havaren kunde vara ett problem.856 Någon särskild reglering föreslogs dock 
inte för att lösa det som uppgavs kunna utgöra ett problem. 

Bestämmelsen i 6 kap. 11 § föräldrabalken infördes år 1983. Lagstiftarens 
avsikt med denna bestämmelse var att slå fast det som ansågs vara en självklar 
utgångspunkt, nämligen vårdnadshavares rätt och skyldighet att bestämma i 
frågor rörande sitt barns personliga angelägenheter.857 I föräldrabalkens för-
arbeten uppmärksammades även vissa frågor om sekretess beträffande upp-
gifter om underåriga. En sådan fråga gällde i vilken utsträckning uppgifter 
som ett barn har lämnat till en myndighet kan lämnas ut till föräldrarna i 
strid med barnets vilja. Det underströks att föräldrarna med stöd av föräldra-
balkens bestämmelser har rätt att få del av sekretessbelagda uppgifter som rör 
barnet, men att det i vissa fall av hänsyn till barnets bästa kan vara befogat att 
inte lämna ut vissa uppgifter till föräldrarna även om det är fråga om ganska 
små barn. Frågan ansågs emellertid inte lämpa sig för en närmare reglering.858 

Utredningen om barnens rätt föreslog år 1987 vissa bestämmelser angå-
ende myndigheters möjlighet att vägra lämna ut uppgifter om yngre barn till 
deras vårdnadshavare. I utredningen påpekades att det borde klarläggas när 
sekretess ska gälla mellan ett barn och dess vårdnadshavare och när så inte 
ska vara fallet.859 Med hänsyn till att barnet i många fall kan ha ett behov av 
integritetsskydd också gentemot vårdnadshavaren föreslog utredningen att 

”[n]är det av någon särskild anledning finns skäl att anta att ett barn kan ska-
das psykiskt, fysiskt eller på annat sätt, om en uppgift lämnas ut till vårdnads-
havaren, bör därför sekretessen till skydd för barnet upprätthållas även mot 
vårdnadshavaren. Med användande av SekrL:s terminologi skall sålunda ett 

856 Se prop. 1979/80:2 s. 330.
857 Se prop. 1981/82:168 s. 24. 
858 Se prop. 1981/82:186 s. 36. 
859 Se SOU 1987:7 s. 135 f. 
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utlämnande av en uppgift om ett barn till vårdnadshavaren kunna vägras, om 
det finns särskild anledning att anta att barnet skulle lida men om uppgiften 
lämnas ut till denne. En sådan regel ger ett rimligt integritetsskydd åt såväl 
det yngre som det äldre barnet.”860

Vidare föreslog utredningen om barnens rätt att om barnet fyllt tolv år och 
lämnat uppgiften i förtroende eller om uppgiften inhämtats i samband med 
att den unge vänt sig till myndigheten, skulle det krävas samtycke av barnet 
för att myndigheten skulle få lämna ut uppgiften till vårdnadshavaren.861 

I den efterföljande propositionen framhölls att det rör sig om en kompli-
cerad lagstiftningsfråga i vilken utsträckning ett barns vårdnadshavare ska 
kunna förfoga över uppgifter som rör barnet. Det uttalades att det kan före-
komma en rad skiftande situationer som bör bedömas olika och som det kan 
vara svårt att med tillräcklig grad av precision reglera i lagtext. Vidare utta-
lades att det kan vara en fördel att överlämna åt rättstillämpningen att göra 
de olika hänsynstaganden som behövs i stället för att åstadkomma en kanske 
alltför stelbent lagreglering. Samtidigt underströks att det kunde vara ange-
läget att i möjligaste mån reglera vissa praktiskt betydelsefulla situationer där 
det skulle kunna vara till skada för barnet att lämna ut sekretesskyddade upp-
gifter till föräldrarna, t.ex. i vårdnads- och umgängestvister, vid behandling av 
sådana störningar hos barnet som har sitt ursprung i familjeförhållandet och i 
omhändertagandesituationer. I likhet med utredningen om barnens rätt ansåg 
regeringen att det var angeläget att införa en regel om sekretess till skydd för 
barnet gentemot vårdnadshavaren.862 Beträffande utformningen av en sådan 
sekretessregel uttalades följande.

”En sådan sekretess bör lämpligen i enlighet med utredningens förslag utfor-
mas med ett rakt skaderekvisit, vilket innebär presumtion för att uppgifter 
skall lämnas ut till vårdnadshavaren. Sekretess bör alltså endast gälla, om det 
kan antas att den underårige lider men om uppgiften röjs. För att ytterligare 
begränsa de situationer där uppgifter skall kunna hemlighållas bör det dess-
utom krävas att det men som kan befaras vid utlämnandet skall vara betydande, 
t.ex. genom att den unge kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat 
sätt om uppgiften lämnas ut. Det torde i praktiken betyda att det i det enskilda 
fallet skall finnas speciella skäl som tyder på att en uppgift om den underåriga 
kan komma att missbrukas av vårdnadshavaren i något avsevärt hänseende.”863 

860 SOU 1987:7 s. 142.
861 Se SOU 1987:7 s. 143. 
862 Se prop. 1988/89:67 s. 37 f. 
863 Prop. 1988/89:67 s. 38.
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Det betonades särskilt att det ska kunna antas att barnet tar allvarlig skada av 
att en uppgift lämnas till vårdnadshavaren. Att barnet finner det obehagligt 
eller tror att vårdnadshavaren kommer att vidta åtgärder som barnet motsät-
ter sig men som inte kan anses medföra betydande men för barnet är inte 
tillräckligt. Det påpekades att den föreslagna bestämmelsen knappast skulle 
kunna vålla stora problem i rättstillämpningen.864 Den föreslagna sekretess-
bestämmelsen infördes den 1 juli 1989 i 14 kap. 4 § andra stycket sekretess-
lagen, numera 12 kap. 3 § första stycket OSL, och innebär således ett undan-
tag från vårdnadshavarens förfoganderätt över sitt barns sekretess. 

Utredningen om barnets rätt föreslog även, som nämnts, en särskild sekre-
tess i förtroendesituationer. En sådan var regeringen däremot inte beredd att 
införa med motiveringen att förslaget skulle kunna 

”[…] leda längre än vad som är lämpligt och möjligt, om vårdnadshavaren 
skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt föräldrabalken. Det är självklart 
i och för sig av betydelse för barnet att dess uppgifter till t.ex. en kurator eller 
läkare i vissa fall inte blir tillgängliga för vårdnadshavaren. Utgångspunkten 
måste emellertid vara att familjen ses som en enhet […].”865 

Som nämnts saknas en motsvarande bestämmelse i den reglering som ska 
tillämpas i privat hälso- och sjukvård. I äldre förarbeten till OSL diskuteras 
varken om det borde införas någon motsvarande reglering i privat hälso- och 
sjukvård eller om avsikten var att det föreslagna undantaget från vårdnads-
havarens rätt att förfoga över sitt barns sekretess skulle kunna tillämpas ana-
logt i privat hälso- och sjukvård.866 

Tidigare i avhandlingen har jag diskuterat tolkningen av obehörighetsre-
kvisitet och bl.a. påpekat att om lagstiftaren haft för avsikt att en motsvarande 
bestämmelse även skulle gälla i privat hälso- och sjukvård borde en sådan 
bestämmelse ha införts i regleringen för privat hälso- och sjukvård.867 Om 
någon sådan motsvarande bestämmelse inte införts i den privaträttsliga regle-
ringen och om frågan inte ens har diskuterats av lagstiftaren är det mycket 
tveksamt om sekretessbestämmelsen i 12 kap. 3 § OSL kan tolkas analogt. 
Min slutsats är att utifrån regelverkets konstruktion ger lagen ingen möjlighet 
att i privat hälso- och sjukvård undanhålla information för den vårdnads-
havare som med stöd av 6 kap. 11 § föräldrabalken förfogar över sitt barns 

864 Se prop. 1988/89:67 s. 38
865 Prop. 1988/89:67 s. 40. 
866 För en diskussion om detta undantag från vårdnadshavarens förfoganderätt över barnets 
integritetsskydd i privat hälso- och sjukvård, se bl.a. avsnitt 6.3.3.3 nedan.
867 Se t.ex. avsnitt 4.6.4.2 ovan. 
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integritetsskydd, oavsett konsekvenserna för barnet. Det framstår därför som 
att barn i privat hälso- och sjukvård har ett svagare integritetsskydd gentemot 
sin vårdnadshavare, än barn i offentlig hälso- och sjukvård. 

6.3.3  Barnets integritetsskydd gentemot sin vårdnadshavare i tre  
särskilda fall 

6.3.3.1 Preventivmedelsförskrivning 
En 15-årig flicka vänder sig till en ungdomsmottagning och ber en barn-
morska att förskriva p-piller till henne. Som svar på frågan om hennes vård-
nadshavare känner till att hon vill få p-piller utskrivna uppger hon att de inte 
får kontaktas. I den situationen uppkommer en konflikt mellan vårdnads-
havarens rätt och skyldighet att bestämma över sitt barn, t.ex. vilka läkemedel 
hon använder, barnets rätt till integritetsskydd gentemot sin vårdnadshavare 
samt hälso- och sjukvårdspersonalens eventuella informationsskyldighet gent-
emot barnets vårdnadshavare. Konflikten aktualiserar en tillämpning av tre 
olika regelverk: föräldrabalken, OSL och PSL. Följande avgöranden utgör 
exempel på hur olika bestämmelser i dessa tre regelverk har tolkats av olika 
myndigheter.

Följande JO-beslut gällde en 13-årig flicka som hade besökt en ungdoms-
mottagning och ordinerats p-piller av en barnmorska. 

I JO 1992/93 s. 439 hade pappan till en 13-årig flicka anmält en barnmorska  
för att inte ha informerat honom om dotterns läkemedelsanvändning. Barn-
morskan uppgav bl.a. att det är patienten som avgör om föräldrarna ska under-
rättas eller inte. JO begärde in ett yttrande från Socialstyrelsen som i sitt remiss-
svar anförde att sekretessen även gäller i förhållande till patientens föräldrar och 
kan brytas endast om patienten medger detta. Social styrelsen ansåg att det inte 
fanns anledning att rikta kritik vare sig mot tillämpad  praxis vid den aktuella 
ungdomsmottagningen eller mot handläggningen i det enskilda fallet. JO hän-
visade till bestämmelsen i föräldrabalken om vårdnadshavarens rätt och skyl-
dighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter samt 
till bestämmelserna i HSL och 1980 års tillsynslag, numera PSL, om att vården 
och behandlingen så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd 
med patienten. JO framhöll att det är en självklarhet att när det gäller små barn 
ska samrådet ske med vårdnadshavaren. Även för äldre barn skulle det enligt 
JO, med en strikt tolkning av ovan nämnda bestämmelser, kunna hävdas att en 
läkare vid behandlingen av en patient som inte fyllt 18 år i princip alltid skulle 
vara skyldig att ta kontakt med föräldrarna. Enligt JO var det dock uppenbart 
att en sådan tolkning inte var avsedd av lagstiftaren. Det föreföll, enligt JO, 
knappast rimligt att kräva att vårdnadshavarna ska informeras när en 17-åring 
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önskar få recept på p-piller. Motsatt synsätt borde däremot i de flesta fall anläg-
gas när en läkare konstaterar att en underårig lider av en svårare sjukdom. 
Enligt JO talade starka skäl för att vårdnadshavaren genast får information om 
sådana sjukdomar hos barnet. JO underströk att gällande regelsystem knappast 
kan anses innebära en ovillkorlig skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
att informera vårdnadshavare om allt som rör den underåriga patienten. I det 
aktuella fallet – förskrivning av p-piller till en 13-årig flicka – ansåg JO att 
lämplighetsskäl talade för att föräldrarna borde informeras. Vid denna ålder 
fick det förutsättas att patienten inte har tillräcklig mognad för att själv fatta 
ett sådant beslut. För detta talade bl.a. det förhållandet att sexuellt umgänge 
med barn under 15 år är straffbelagt. Beträffande frågan om sekretess yttrade 
JO att huvudregeln är att föräldrar ska ha full insyn i sina underåriga barns 
förhållanden. JO konstaterade att det av Socialstyrelsens yttrande framgick 
att man från styrelsens sida tvärtom ansåg att sekretess som regel skulle gälla 
gentemot vårdnadshavaren. Mot denna bakgrund ansåg JO att ungdomsmot-
tagningens praxis, att inte utan patientens samtycke lämna någon information 
om patienten ens till vårdnadshavaren, var förståelig. 

JO ansåg således att vårdnadshavaren till den 13-åriga flickan borde ha infor-
merats med motiveringen att lämplighetsskäl talade för det. JO beaktade bl.a. 
flickans ålder och att sexuellt umgänge med barn under femton år är straff-
belagt. JO synes dock inte ha gjort någon bedömning utifrån bestämmelsen 
om hälso- och sjukvårdspersonalens informationsskyldighet, utan i stället ha 
bedömt frågan om utebliven information utifrån bestämmelsen om att det 
som huvudregel krävs vårdnadshavarnas samtycke till vård och behandling av 
barnet. JO diskuterade även frågan om förfoganderätten över barnets sekre-
tess och underströk att huvudregeln är att föräldrar ska ha full insyn i sina 
underåriga barns förhållanden. JO:s uttalande kan knappast uppfattas på 
annat sätt än att den information som lämpligen borde ha lämnats till flickans 
vårdnadshavare också, enligt JO, fick lämnas utan hinder av sekretess. Frågan 
om det kunde föreligga betydande men enligt 14 kap. 14 § andra stycket 
sekretesslagen, numera 12 kap. 3 § första stycket OSL, diskuterades emel-
lertid inte. Trots att JO ansåg att vårdnadshavaren borde ha underrättats och 
att det inte förelåg hinder för det underlät JO att rikta kritik mot ungdoms-
mottagningen. JO motiverade detta med att Socialstyrelsens uppfattning var 
att det inte fanns anledning att rikta kritik vare sig mot tillämpad praxis vid 
den aktuella ungdomsmottagningen eller mot handläggningen i det enskilda 
fallet. Eftersom det vore underligt om någon som tillhör hälso- och sjukvårds-
personalen skulle kritiseras av JO för ett handlande som Socialstyrelsen inte 
ansett förtjäna kritik, är JO:s beslut fullt förståeligt. 
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Följande HSAN-beslut gällde en 15-årig flicka som hade besökt en ung-
domsmottagning och ordinerats p-piller av en barnmorska. 

HSAN 2542/02. Mamman till en 15-årig flicka hade anmält en barnmorska 
och en verksamhetschef vid en ungdomsmottagning. Mamman uppgav bl.a. 
att barnmorskan genom att ha ordinerat p-piller till dottern utan att ha kon-
taktat henne, åsidosatt hennes rättigheter som vårdnadshavare att bevaka och 
skydda sitt underåriga barn. Mamman menade att barnmorskan inte hade 
informerat sig om bakomliggande riskfaktorer, t.ex. att hon hade högt blod-
tryck och att en nära släkting hade avlidit i hjärtinfarkt. Vidare menade mam-
man att barnmorskan inte hade kunnat göra en objektiv mognadsbedömning 
av dottern som, enligt mamman, var utsatt för grupptryck. Barnmorskan 
uppgav bl.a. att hon hade rekommenderat att flickan skulle informera för-
äldrarna. Den kritik som mamman riktade mot verksamhetschefen gällde att 
han, i egenskap av ansvarig för ungdomsmottagningen och dess riktlinjer, 
gjort det möjligt för hennes dotter att ordineras p-piller i en allt för ung 
ålder och därmed kunna göra sin sexualdebut för tidigt. Verksamhetschefen 
uppgav bl.a. att det var två regelverk som stod mot varandra – föräldrabalken 
och sekretesslagen. Han uppgav vidare att praxis är att man samråder med 
vårdnadshavaren om barnet är under 15 år, men att det inte var någon juri-
disk bindande gräns. Enligt hans bedömning var det inte fel av barnmorskan 
att förskriva p-piller till flickan. HSAN hänvisade till 7 kap. 1 § och 14 kap. 
4 § första stycket sekretesslagen, numera 25 kap. 1 § och 12 kap. 2 § första 
stycket första meningen OSL, och yttrade bl.a. följande. ”En förutsättning 
för att ungdomar ska komma med förtroende till en ungdomsmottagning är 
att det finns sekretess.” Vidare yttrade HSAN att den aktuella flickan var i en 
period av livet då man börjar frigöra sig från sina föräldrar och att sexuallivet 
hör till det mest privata och som förälder kan man inte ha kontroll över den 
unge i detta hänseende. Genom att kontakta mottagningen visade flickan att 
hon tog ansvar för sin sexualitet. HSAN ansåg inte att barnmorskan handlat 
felaktigt. HSAN ansåg inte heller att det fanns anledning att kritisera verk-
samhetschefen för de rutiner eller riktlinjer som gällde vid mottagningen. 

HSAN berörde inte frågan om barnmorskan borde ha informerat vårdnads-
havaren. Av HSAN:s beslutsmotivering går det inte att utläsa om en bedöm-
ning hade gjorts utifrån bestämmelsen i 6 kap. 11 § föräldrabalken, som ska 
ligga till grund för prövningen av vem som förfogar över sekretessen. Efter-
som HSAN i sin beslutsmotivering hänvisade till de sekretessbestämmelser 
som ska tillämpas när en patient själv förfogar över sin sekretess, kan HSAN 
antagligen inte ha gjort en annan bedömning än att den 15-åriga flickan själv 
förfogade över sin sekretess. Denna bedömning har troligen motiverats av 
flickans ålder samt möjligen omständigheten att hon genom att ha kontak-
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tat ungdomsmottagningen visade att hon tog ansvar för sin sexualitet, dvs. 
omständigheter vilka sammantaget kan ha bedömts som att flickan uppnått 
en sådan ålder och mognad att vårdnadshavaren inte längre hade bestäm-
manderätt över henne i detta avseende. 

Barnets integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren aktualiseras även när 
en vårdnadshavare begär att få ta del av sitt barns patientjournal. Ett avgö-
rande från Kammarrätten i Sundsvall gällde en pappa till en 14-årig flicka som 
hade begärt att få ta del av sin dotters patientjournal vid en ungdomsmottag-
ning som bedrevs av en offentlig vårdgivare. Pappan ville bl.a. få information 
om hans dotter hade fått preventivmedel utskrivet. 

I Kammarrättens i Sundsvall mål nr 179-05 hade en pappa nekats att få ta del 
av sin 14-åriga dotters patientjournal förd vid en ungdomsmottagning. Vård-
givaren hade avslagit pappans begäran med motivering att det förelåg sekretess 
enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen, numera 25 kap. 1 § OSL, samt att dottern inte 
samtyckte till att uppgifterna lämnades ut. Pappan överklagade till kammarrät-
ten och anförde bl.a. att han hade gemensam vårdnad om dottern tillsammans 
med hennes mamma, att han och dotterns mamma hade separerat när dottern 
var ett och ett halvt år gammal och att han och hans nya familj hade umgåtts 
med dottern regelbundet i 14 års tid och det hade fungerat bra. Som förälder 
ville han sitt barns bästa och han hade därför behov av de begärda uppgifterna. 
Kammarrätten uttalade att bestämmelsen om undantag från vårdnadshavarens 
förfoganderätt är utformad med ett rakt skaderekvisit, vilket innebär en pre-
sumtion för att uppgiften ska lämnas ut till vårdnadshavaren. Kammarrätten 
konstaterade att flickan inte önskade att pappan skulle få läsa hennes journal. 
Kammarrätten bedömde att även med beaktade av flickans inställning, vilken 
vid hennes ålder borde tillmätas stor betydelse, kunde det inte antas att hon 
skulle lida betydande men om de begärda uppgifterna lämnades ut till hennes 
pappa. Kammarrätten fann att sekretess inte gällde i förhållande till pappan 
och återförvisade målet till vårdgivaren. 

Varken vårdgivaren eller kammarrätten hänvisade till 6 kap. 11 § föräldrabal-
ken, som är den bestämmelse som ska ligga till grund för prövningen av vem 
som förfogar över sekretessen. Vårdgivaren bedömde antagligen att den 14-åriga 
flickan förfogade över sin sekretess, eftersom vårdgivaren hänvisade till de 
sekretessbestämmelser som ska tillämpas när en patient själv förfogar över sin 
sekretess och därefter konstaterade att flickan inte samtyckte till ett utlämnande. 
Kammarrätten synes däremot ha gjort en annan bedömning. Kammarrätten 
diskuterade endast frågan om den unga kvinnan skulle lida betydande men om 
hela hennes patientjournal lämnades ut till pappan. Kammarrätten tycks därför 
ha utgått från att vårdnadshavaren förfogade över sitt barns sekretess. 
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6.3.3.2 Abort 
Möjligheten till abort är något som samhället har ställt till förfogande till 
kvinnor som av någon anledning inte vill eller kan fullfölja graviditeten. Det 
är den gravida kvinnan själv som bestämmer om havandeskapet ska avbrytas 
eller inte.868 Kvinnans bestämmanderätt i abortfrågor gäller oavsett hennes 
ålder.869 Detta innebär att rätten till fri abort även omfattar kvinnor under 
18 år. 

En svår situation kan uppstå när en ung kvinna vänder sig till hälso- och 
sjukvården och begär abort samtidigt som hon förklarar att hennes vårdnads-
havare inte får underrättas. Rynning menar att 

”[d]e riktigt unga flickornas aborter har dock väckt svårbesvarade frågor om 
avvägningen mellan å ena sidan unga människors rätt till integritetsskydd 
och å andra sidan vårdnadshavarnas rätt och skyldighet att tillgodose barnets 
behov av omvårdnad. Brottsbalkens kriminalisering av sexuellt umgänge med 
barn under 15 år (se 6 kap. 4 §) är också ett uttryck för samhällets uppfatt-
ning om underårigas behov av skydd mot utnyttjande. Utgångspunkten blir 
därmed att graviditet hos en flicka under 15 år i princip förutsätter att ett 
sexualbrott har begåtts.”870 

Svensson framhåller att

”[s]ekretesskydd för den unge gentemot vårdnadshavarna aktualiseras framför 
allt i samband med abort.”871

I följande avgörande fick JO anledning att uttala sig i frågan om abort och 
unga kvinnors integritetsskydd gentemot sina vårdnadshavare. I ärendet aktu-
aliserades även frågan om olika myndigheters skyldigheter att göra anmälan 
till socialtjänsten enligt 71 §, numera 14 kap. 1 §, socialtjänstlagen.  

868 Se 1 § abortlagen. I denna bestämmelse anges att abort får utföras före utgången av den 
18:e havandeskapsveckan på kvinnans begäran, med den begränsningen att aborten inte får 
genomföras om den på grund av sjukdom hos henne kan antas medföra en allvarlig fara för 
hennes liv eller hälsa. Efter utgången av 18:e havandeskapsveckan får abort utföras endast 
om Socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden, s.k. sen abort. Sådant tillstånd får 
lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten, se 3 § första stycket. Tillstånd får 
dock inte lämnas om det finns anledning anta att fostret är livsdugligt, se 3 § andra stycket. 
869 Se t.ex. Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling s. 124 f. och Svensson, 
Barns rätt i hälso- och sjukvård s. 123. 
870 Rynning, Barns rätt i vården – Juridiska aspekter, i: Söderbäck (red.), Barns och Ungas 
rätt i vården s. 147 f.
871 Svensson, Barns bestämmanderätt i medicinska frågor, JT 2005– 06 s. 880. 
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I JO 1998/99 s. 417 hade en 11-årig flicka under loppet av ett halvt år genom-
gått två aborter utan att vare sig hennes vårdnadshavare eller socialtjänsten 
hade kontaktats. Vid den första aborten bodde flickan med sin mamma. Vid 
den andra aborten, sex månader senare, var flickan placerad på ett behand-
lingshem. Flickan hade under perioden för de två ingreppen kontakt med 
en skolsköterska och en kurator vid kvinnokliniken där abortingreppen 
utfördes. Flickan ville inte att hennes mamma skulle informeras om hen-
nes graviditeter och efterföljande aborter, och såväl skolsköterskan som kura-
torn beaktade hennes vilja. Personalen på behandlingshemmet underrättade 
däremot mamman om dotterns båda abortingrepp. Socialnämnden beslutade 
dels att ansöka om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, dels att överlämna ärendet till JO för tillsyn i den del av 
ärendet som rörde skolans och hälso- och sjukvårdens handlande angående 
anmälningsskyldigheten enligt 71 §, numera 14 kap. 1 §, socialtjänstlagen. 
Av JO:s beslut framgår att skolsköterskan hävdade att hon hade tystnadsplikt 
gent emot flickans mamma. Kuratorn vid kvinnokliniken hänvisade till att 
flickan blivit omhändertagen enligt en praxis som byggde på tillämpningen av 
Social styrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:6) om abort och en 20-årig praxis 
vid aborthandläggning. JO framhöll att sekretess gentemot vårdnadshavaren 
endast föreligger om barnet skulle riskera att utsättas för allvarligt men om 
uppgiften röjdes. En sådan bedömning kan självfallet inte göras slentrianmäs-
sigt utan kräver ingående överväganden i det enskilda fallet, där vårdnads-
havarens ansvar för barnet alltid måste utgöra utgångspunkten. Av vad som 
framkommit i ärendet hade sådana överväganden, enligt JO, knappast gjorts. 
Utredningen hade enligt JO inte visat att sådana särskilda omständigheter 
förelegat som motiverat sekretess för uppgifterna gentemot vårdnadshavaren. 
Därefter behandlade JO frågan om det ålegat skolsköterskan att självmant 
informera flickans mamma om graviditeten och den planerade aborten. JO 
konstaterade att det är självklart att ett 11-årigt barn inte har tillräcklig mog-
nad för att själv överväga konsekvenserna av en abort. Flickans vårdnads-
havare borde därför ha informerats innan ingreppet gjordes. JO ansåg dock 
att frågan var av underordnad betydelse med hänsyn till att skolans åliggande 
i första hand varit att anmäla situationen till socialnämnden enligt 71 § social-
tjänstlagen. Hade så skett skulle frågan om informationen till vårdnadshava-
ren ha kunnat överlämnas till socialnämnden.

JO ansåg att vårdnadshavaren till den 11-åriga flickan självklart borde ha 
informerats före ingreppet, dock utan att motivera med stöd av vilken bestäm-
melse som sådan information borde ha lämnats. Bestämmelsen om hälso- och 
sjukvårdspersonalens informationsskyldighet nämns inte, vilket skulle kunna 
uppfattas som att det inte är denna bestämmelse som legat till grund för 
JO:s bedömning. Att vårdnadshavaren borde ha informerats kan knappast ha 
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motiverats utifrån att samtycke till abortåtgärden krävdes av vårdnadshavaren, 
eftersom en kvinna oavsett ålder själv bestämmer om hon vill avbryta havan-
deskapet. Vilken rättslig reglering som låg till grund för JO:s bedömning i 
detta avseende får således anses som oklart. Angående förfoganderätten över 
sekretessen kan JO:s beslut uppfattas som att JO direkt tillämpat undantags-
regeln om betydande men utan att dessförinnan ha prövat vem som förfogar 
över barnets integritetsskydd. Detta skulle kunna förklaras med att det för JO 
framstod som självklart att en gravid 11-åring inte hade uppnått sådan ålder 
och mognad att förfoganderätten över sekretessen flyttats över till barnet. 
Utan närmare motivering konstaterade JO att det inte var fråga om en situa-
tion där förutsättningarna för att hemlighålla uppgifter för vårdnadshavaren 
var uppfyllda. 

En intressant aspekt med JO-beslutet är att kuratorn vid kvinnokliniken 
hänvisade till att flickan blivit omhändertagen enligt en praxis som byggde på 
tillämpningen av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:6) om tillämp-
ningen av abortlagen. I dessa allmänna råd framhölls att en kvinna som ännu 
inte uppnått myndig ålder och ansöker om abort bör anses ha sådan grad 
av rättslig handlingsförmåga att hon kan fatta beslut i abortfråga som gäller 
henne själv. I fall där den unga flickan på inga villkor kan tänka sig att infor-
mera någon vuxen i sin omgivning, bör speciell omsorg ägnas henne så att 
hon får tillräckligt stöd. Att JO inte kritiserade kuratorn vid kvinnokliniken 
för att ha underlåtit att informera den 11-åriga flickans vårdnadshavare kan 
sannolikt förklaras med att kuratorn handlat i enlighet med Socialstyrelsens 
allmänna råd och att det skulle framstå som anmärkningsvärt om någon som 
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skulle kritiseras av JO för att ha följt 
Socialstyrelsens rekommendationer.

Socialstyrelsens allmänna råd har upphävts och ersatts av Socialstyrelsens 
föreskrifter i ämnet. Enligt 3 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) 
om abort ska vårdgivaren ansvara för att det fastställs rutiner för hur en 
bedömning ska göras för att avgöra huruvida information ska lämnas till vård-
nadshavarna när kvinnan som begär abort är under 18 år. Föreskrifterna ger 
emellertid inte någon vägledning rörande bedömningens innehåll. Genom att 
överlåta till landets olika vårdgivare att fastställa rutiner för hur en bedömning 
ska göras finns en inte försumbar risk för att unga kvinnors integritetsskydd 
varierar i landets olika delar. 
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6.3.3.3 Psykiatrisk vård 
Följande exemplifierande avgöranden som rör psykiatrisk vård är indelade i 
tre grupper. Den första gruppen utgörs av ett avgörande där barnet bedömts 
förfoga över sitt integritetsskydd. I den andra gruppen finns avgöranden där 
vårdnadshavaren bedömts förfoga över sitt barns integritetsskydd. Till den 
tredje gruppen hör avgöranden där vårdnadshavaren visserligen ansetts för-
foga över sitt barns integritetsskydd, men där det bedömts att barnet skulle 
lida betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. 

Till den första gruppen hör ett avgörande av Kammarrätten i Stockholm, 
vilket gällde en pappa som hade begärt att få ta del av sin 13-åriga sons 
patientjournal hos en privat vårdgivare. Den ansvarige psykologen ansåg att 
journalen inte borde lämnas ut till pappan och överlämnade därför frågan till 
Socialstyrelsen för prövning.872 Psykologen motiverade sitt ställnings tagande 
med att vårdnadshavarna inte var eniga om ett utlämnande, att hennes sam-
talskontakt med pojken skulle förstöras om journalen lämnades till pappan 
och att pojken skulle lida betydande men om journalen lämnades ut. 

Kammarrätten i Stockholm mål nr 2111-04. Socialstyrelsen inledde sin be -
dömning med att hänvisa till 2 kap. 8 § LYHS, numera 6 kap. 12 § PSL, 
och uppgav att vid bedömningen av utlämnande av journalhandlingar från 
en privat vårdgivare, dvs. bedömningen av vad som kan utgöra ett obehö-
rigt röjande, får Socialstyrelsen ”ta stöd av de regler som gäller inom den 
offentliga hälso- och sjukvården”. Därefter hänvisade Socialstyrelsen till vissa 
bestämmelser i sekretesslagen, numera OSL, samt till 6 kap. 11 § föräldrabal-
ken. Socialstyrelsen yttrade bl.a. att barn i 12–13 års ålder ofta borde kunna 
åtnjuta ett visst skydd för sin integritet gentemot sina föräldrar. Socialstyrel-
sen bedömde att pojken förfogade över sitt integritetsskydd utifrån följande 
omständigheter: pojkens ålder, hans höga intellektuella mognad, de aktuella 
uppgifterna innehåll, den typ av ärende det var fråga om samt att de begärda 
uppgifterna inte behövdes för att pappan skulle kunna utöva vårdnaden av 
pojken. Därefter gjorde Socialstyrelsen en menprövning och fann att det inte 
stod klart att uppgifterna kunde röjas utan att pojken skulle lida men. Social-
styrelsen beslutade att avslå pappans begäran. Beträffande frågan om vem 
som förfogade över barnets integritetsskydd samt utfallet av menprövningen 
delade kammarrätten Socialstyrelsens bedömning och beslutade att avslå pap-
pans överklagande. 

872 Om den som ansvarar för en privat patientjournal anser att journalen eller någon del av 
den inte bör lämnas ut, ska denne genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrel-
sen för prövning, se 8 kap. 2 § andra stycket PDL. Om skyldigheten att överlämna frågan till 
Socialstyrelsen, se bl.a. avsnitt 3.6.2.2 ovan. 
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Både Socialstyrelsen och domstolen bedömde, utifrån bestämmelsen i 6 kap. 
11 § föräldrabalken, att den 13-årige pojken förfogade över sitt integritets-
skydd och därmed fick uppgifterna lämnas till vårdnadshavaren endast om det 
stod klart att pojken inte skulle lida men av utlämnandet. Det kan konstateras 
att både Socialstyrelsen och kammarrätten vid prövningen av den reglering 
som gäller i privat hälso- och sjukvård tillämpade sekretessbestämmelserna 
analogt. För rättstillämparen kanske det framstår som märkligt att, vid en 
bedömning av om uppgifter får lämnas ut från den privata hälso- och sjuk-
vården, behöva ”ta stöd av de regler som gäller inom den offentliga hälso- och 
sjukvården”. Å andra sidan synes det som att rättstillämparen inte anser att det 
är egendomligt att ”ta stöd i regler av de regler som gäller inom den offentliga 
hälso- och sjukvården”. T.ex. har Socialstyrelsen, såvitt jag känner till, aldrig 
efterfrågat något förtydligande av tystnadspliktsregleringen i detta avseende. 

Till den andra gruppen hör avgöranden där vårdnadshavaren bedömts för-
foga över sitt barns integritetsskydd och att de begärda uppgifterna därför 
skulle lämnas ut. 

Kammarrätten i Stockholm mål nr 7790-06. En pappa hade begärt att få ta del 
av sin 11-åriga dotters patientjournal förd vid barn- och ungdomspsykiatriska  
mottagningen, BUP. Vårdgivaren avslog pappans begäran med motivering 
att det kunde antas att dottern skulle lida betydande men om uppgifterna 
röjdes för honom. Pappan överklagade till kammarrätten och anförde bl.a. 
följande. Han och mamman hade gemensam vårdnad om dottern. Mamman 
hade förvägrat honom all form av umgänge med dottern och hade undvikit 
att ge honom information om henne. Information från socialförvaltningen 
hade gjort honom orolig för dottern och han ville därför ta del av hennes 
patientjournal. Enligt kammarrätten kunde det inte antas att dottern skulle 
lida betydande men om de begärda uppgifterna röjdes för pappan. Dotterns 
patientjournal skulle därför lämnas ut till honom. 

Såväl vårdgivaren som kammarrätten hänvisade endast till bestämmelsen i 
sekretesslagen, numera 12 kap. 3 § första stycket OSL, om betydande men, 
utan att dessförinnan ha prövat vem som förfogar över den 11-åriga flickans 
integritetsskydd. I det aktuella fallet ansåg vårdgivaren att det förelåg risk 
för betydande men, medan kammarrätten ansåg motsatsen, varför flickans 
patientjournal skulle lämnas ut till vårdnadshavaren. 

Till den tredje gruppen hör avgöranden där vårdnadshavaren ansetts för-
foga över sitt barns integritetsskydd men där det bedömts föreligga risk för 
betydande men, vilket ansetts utgöra ett hinder för att lämna ut den begärda 
uppgiften. 
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I Kammarrättens i Stockholm mål nr 3039-08 tillämpades sekretessbestäm-
melserna analogt. En pappa hade begärt att få ut sin 9-årige sons patient-
journal förd av en läkare inom den privata hälso- och sjukvården. Ärendet 
överlämnades till Socialstyrelsen som framhöll att bestämmelsen i 2 kap. 8 § 
lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, numera 6 kap. 
12 § PSL, ska tolkas med utgångspunkt från vad som gäller inom den offent-
liga hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen konstaterade att vid en bedömning 
av om ett utlämnande är obehörigt eller inte får stöd sökas i sekretesslagen, 
och hänvisade bl.a. till RÅ 1994 not. 565. Socialstyrelsen bedömde att poj-
ken inte kunde anses ha nått sådan mognad att han därigenom förfogade 
över sitt integritetsskydd. Social styrelsen ansåg att det kunde antas innebära 
betydande men för pojken att uppgifterna lämnas ut till pappan och avslog 
hans begäran med stöd av en analog tillämpning av bestämmelsen i 14 kap. 
4 § andra stycket sekretess lagen, numera 12 kap. 3 § första stycket OSL. 
Kammar rätten instämde i Socialstyrelsens bedömning och ändrade inte det 
överklagade be  slutet. 

För barnet kan det förvisso vara en fördel om sekretessbestämmelserna tilläm-
pas analogt i denna situation, men det får anses mycket tveksamt om obehö-
righetsrekvisitet medger att andra sekretessbestämmelser än den i 25 kap. 1 § 
OSL tolkas analogt. Socialstyrelsen och kammarrätten menade i avgörandet 
ovan att den tystnadspliktsbestämmelse som numera återfinns i 6 kap. 12 § 
PSL ska 

”tolkas med utgångspunkt från vad som gäller inom den offentliga hälso- och 
sjukvården […].”

medan lagstiftarens avsikt, såsom den uttrycks i äldre förarbeten till PSL, är att 

”[v]id tolkningen av obehörighetsrekvisitet ter det sig naturligt att söka 
viss ledning i det skaderekvisit som finns i sekretesslagens motsvarande 
bestämmelser.”873

Det skaderekvisit som avses i det ovan citerade uttalandet är det som numera 
återfinns i 25 kap. 1 § OSL. Utifrån lagkonstruktionen finns det inget stöd 
för att i privat hälso- och sjukvård hemlighålla information för den vårdnads-
havare som med stöd av 6 kap. 11 § föräldrabalken förfogar över sitt barns 
integritetsskydd, oavsett konsekvenserna för barnet. Jag är därför inte överens 
med vare sig Socialstyrelsen eller Kammarrätten i Stockholm om tolkningen 
av regelverket. Det kan noteras att Socialstyrelsen i kammarrättsavgörandet 

873 Prop. 1980/81:28 s. 23. 
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ovan hänvisade till RÅ 1994 not. 565. I detta rättsfall hade en pappa till en 
drygt 17-årig kvinna begärt att få ta del av dotterns patientjournal förd vid 
en privat bedriven barn- och familjepsykologiskt center. 

I avgörandet yttrade Socialstyrelsen att de regler som gäller inom ”särskild” 
hälso- och sjukvård ska beträffande enskilds hälsotillstånd och personliga 
förhållanden i övrigt, tolkas med utgångspunkt från vad som gäller inom 
den offentliga hälso- och sjukvården. Kammarrätten delade Socialstyrelsens 
bedömning och avslog pappans överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen 
fastställde, utan närmare motivering, kammarrättens dom. 

Jag har svårt att förstå hur Högsta förvaltningsdomstolen så lätt accepterar 
Socialstyrelsens uppfattning om att de regler som gäller inom ”särskild” hälso- 
och sjukvård ska tolkas med utgångspunkt från vad som gäller inom den 
offentliga hälso- och sjukvården. Jag har även svårt att förstå hur Högsta 
förvaltningsdomstolen kunde vara ense med underinstanserna om att den 
snart 18-åriga unga kvinnan inte hade förvärvat ett integritetsskydd gentemot 
vårdnadshavaren. Det kan även noteras att den unga kvinnan vid tidpunkten 
för Högsta förvaltningsdomstolens avgörande hade fyllt 18 år.

I Kammarrättens i Göteborg mål nr 2046-05 hade en pappa begärt att få ut 
sin 10-åriga sons patientjournal förd vid en barn- och ungdomspsykiatrisk 
klinik, BUP. Vårdgivaren avslog pappans begäran med motiveringen att det 
kunde antas att pojken skulle lida betydande men om uppgiften röjdes för 
honom. Pappan överklagade till kammarrätten och anförde bl.a. följande. 
Han hade tillsammans med pojkens mamma gemensam vårdnad om sonen. 
Trots detta hade mamman inlett en BUP-kontakt utan att informera honom. 
Han motsatte sig inte att pojken fick vård, men ville få insyn i den. Han 
befarade att mamman i pågående tvist om vårdnad, boende och umgänge 
angående sonen otillbörligt påverkade sonen att inte vilja träffa honom, vil-
ket hade betydelse för utgången av målet i tingsrätten. Kammarrätten fann, 
vid en sammantagen bedömning utifrån de omständigheter som framgick i 
målet, att det kunde antas att pojken skulle lida betydande men av ett utläm-
nande av patientjournalen till pappan. Pappans överklagande avslogs därför. 

Såväl vårdgivaren som kammarrätten diskuterade endast frågan om pojken 
skulle lida betydande men om hans patientjournal skulle lämnas ut till pap-
pan. Som respektive instans beslutsmotivering får förstås förefaller det som att 
både vårdgivaren och domstolen direkt tillämpat undantagsregeln om bety-
dande men utan att dessförinnan ha prövat vem som förfogar över barnets 
integritetsskydd: vårdnadshavaren, barnet självt eller båda. Bedömningen att 
förutsättningarna för betydande men var uppfyllda kan möjligen förklaras 
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med att det förelåg en vårdnadstvist. I äldre förarbeten till bestämmelsen i 
12 kap. 3 § första stycket OSL om betydande men framhålls att avsikten är 
att reglera vissa praktiskt betydelsefulla situationer där det skulle kunna vara 
till skada för barnet att lämna ut sekretesskyddade uppgifter till föräldrarna, 
exempelvis i vårdnads- och umgängestvister.874 

I Kammarrättens i Stockholm mål nr 4208-08 hade mamman till en 13-årig 
son begärt att få ut sonens patientjournal förd vid barn- och ungdomspsy-
kiatrin, BUP. Vårdgivaren konstaterade bl.a. att vårdnadshavare tillsammans 
ska besluta om frågor som rör barnet och att pappan inte samtyckte till ett 
utlämnande av sonens journal. Vårdgivaren avslog mammans begäran med 
motiveringen att det kunde antas att sonen kunde lida betydande men om 
uppgifterna röjdes samt att det inte heller stod klart att närstående inte skulle 
lida men vid ett utlämnande. Mamman överklagade till kammarrätten och 
anförde bl.a. att det inte förelåg något men varken för sonen eller för sonens 
pappa om uppgifterna skulle röjas för henne. Hon önskade ta del av BUP:s 
information om sonens hälsotillstånd och hon uppgav att sonen tillstyrkte ett 
utlämnande. Kammarrätten gjorde samma bedömning som vårdgivaren och 
ändrade inte det överklagade beslutet. 

Både vårdgivaren och kammarrätten synes ha bedömt att mamman till den 
13-årige pojken, i egenskap av vårdnadshavare, förfogade över sekretessen. 
Detta kan dock endast indirekt utläsas av respektive instans beslutsmotive-
ring. Även detta avgörande illustrerar det problem som regelkonstruktionen 
synes leda till, nämligen att göra den inledande bedömningen om det är 
barnet eller vårdnadshavaren som förfogar över barnets sekretess. 

I Kammarrättens i Sundsvall mål nr 1182-10 hade en pappa begärt att få ut 
sin 16-åriga dotters patientjournal förd vid barn- och ungdomspsykiatrin, 
BUP. Vårdgivaren konstaterade bl.a. att den medicinskt ansvarige läkaren vid 
BUP bedömde att flickan hade sådan mognad att hon själv förfogade över 
sin sekretess samt att dottern inte samtyckte till ett utlämnande av hennes 
patientjournal. Av de skälen avslog vårdgivaren pappans begäran. I kammar-
rätten anförde pappan bl.a. att den utredning som utförts inte gagnade hans 
barn, att utredningen innehöll uppgifter även om honom, att hans barn 
tvingades avstå från sociala kontakter och att han enbart tilläts ha telefon-
kontakt med barnet. Kammarrätten konstaterade att frågan i målet gällde om 
bestämmelsen i 12 kap. 3 § OSL utgör ett hinder för att pappan, i egenskap 
av vårdnadshavare för sin dotter, skulle få ta del av de aktuella uppgifterna. 

874 Se prop. 1988/89:67 s. 37. 

12-35 Iustus Sandén 1 aug   293 2012-08-01   11.08



294

6 Patientens integritetsskydd gentemot närstående

Kammarrätten gjorde följande bedömning. Med tanke på dotterns ålder 
borde hennes inställning till frågan om uppgifterna skulle lämnas ut eller inte 
tillmätas stor betydelse. Med hänsyn till uppgifternas art och att de måste 
anses ha lämnats av dotterns i förtroende, fann kammarrätten att det kunde 
antas att dottern skulle lida betydande men om journalhandlingarna i sin hel-
het lämnades ut till pappan utan samtycke från henne. Kammarrätten ansåg 
att de uppgifter som flickan lämnat om sig själv och sina personliga förhållan-
den, och som i sammanhanget kunde betecknas som neutrala och som inte 
röjde något av personlig natur, kunde lämnas ut till pappan. Motsvarande 
ansågs gälla beträffande anteckningar som gjorts av personal vid sjukhuset 
och uppgifter som lämnats av andra än pappan. Kammarrätten fann att ytter-
ligare uppgifter därför kunde lämnas ut till pappan utan att hans dotter skulle 
lida betydande men och beslutade att återförvisa målet till vårdgivaren. 

Vårdgivaren bedömde att den unga kvinnan förfogade över sin sekretess, 
medan kammarrätten däremot synes ha gjort en annan bedömning. Kammar-
rätten diskuterade endast frågan om den unga kvinnan skulle lida betydande 
men om hela hennes patientjournal lämnades ut till pappan. Någon föregå-
ende bedömning om vem – flickan eller vårdnadshavaren – som förfogade 
över flickans integritetsskydd synes kammarrätten inte ha gjort. Det är svårt 
att förstå hur kammarrätten kunde anse att den 16-åriga flickan inte hade 
förvärvat ett sekretesskydd gentemot vårdnadshavaren, eftersom en 16-åring 
normalt sett förfogar över sitt integritetsskydd. Kammarrättens avgörande 
från 2010 uppvisar likheter med ett avgörande av Högsta förvaltningsdom-
stolen från år 1993. 

I RÅ 1993 not. 462 hade en mamma begärt att få ta del av sin snart 16-åriga 
dotters journal vid en barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning. Flickan var 
placerad i familjehem och hade varit försvunnen i cirka tre veckor. Mam-
man trodde att det kunde finnas uppgifter i journalen som kunde vara till 
vägledning i sökandet efter dottern. Vårdgivarens beslut att inte lämna ut 
flickans patientjournal överklagades till kammarrätten. Kammarrätten kon-
staterade att enligt 14 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen, numera 12 kap. 
3 § första stycket OSL, gäller sekretess för uppgift till skydd för en under-
årig även i förhållande till vårdnadshavaren och får inte efterges av denne, 
om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs 
för vårdnadshavaren. Vidare konstaterade kammarrätten att bestämmelsen 
har ett rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för att uppgifter om 
underåriga ska lämnas ut till vårdnadshavarna. Kammarrätten framhöll att 
med tanke på flickans ålder, 16 år, borde dock hennes inställning tillmätas 
stor betydelse. Med hänsyn till att det förelåg en konflikt mellan flickan och 
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föräldrarna och då de aktuella uppgifterna var lämnade av henne i förtroende, 
fann kammarrätten att det kunde antas att hon skulle lida betydande men om 
journalhandlingarna lämnades ut till vårdnadshavarna utan hennes samtycke. 
Kammarrätten beslutade därför att avslå mammans överklagande. Högsta 
förvaltningsdomstolen hänvisade till de skäl som anförts av kammarrätten 
och konstaterade att det förelåg anledning att anta att flickan skulle lida 
betydande men om uppgifter som flickan hade lämnat om sig själv och sina 
personliga förhållanden, dock endast i den mån de inte endast innefattade 
upplysningar som i sammanhanget kunde betecknas som neutrala och som 
därför inte röjde något av personlig natur. Motsvarande gällde anteckningar 
som gjorts av personal vid sjukhuset och uppgifter som lämnats av andra än 
flickans föräldrar och bror. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att de 
uppgifter som kunde lämnas ut till mamman följaktligen var, förutom upp-
lysningar av nyss nämnd neutral karaktär, vad föräldrarna själva och brodern 
hade uppgivit, även i den mån detta avsåg flickans personliga förhållanden. 
Högsta förvaltningsdomstolen ändrade kammarrättens dom och vårdgivarens 
beslut samt återförvisade målet till vårdgivaren för ny behandling.

Rättsfallet har kritiserats av Svensson som menar att det måste handla om ett 
förbiseende från Högsta förvaltningsdomstolens sida, eftersom flickan när 
målet avgjordes var 16 år och rimligen borde ha förvärvat ett integritetsskydd 
mot mamman.875 Som framgått har rättsfallet sannolikt använts som förebild 
för senare bedömningar i underrätt. 

6.4 Sammanfattning och avslutande synpunkter
I kapitlet analyseras patientens integritetsskydd i förhållande dels till personer 
i patientens närhet som kan definieras som närstående, dels till patientens 
vårdnadshavare vilka kan ses som en mer specifik grupp av närstående. 

I smittskyddslagen finns en rad bestämmelser om uppgiftslämnande som 
medför att den sekretess och tystnadsplikt som annars skulle gälla enligt OSL 
respektive PSL bryts. En av smittskyddsläkarens uppgiftsskyldigheter följer 
av 4 kap. 8 § smittskyddslagen. Denna bestämmelse innebär att smittskydds-
läkaren under vissa förutsättningar ska underrätta patientens närstående om 
smittrisken och hur den kan förebyggas. Smittskyddsläkarens uppgiftsskyldig-

875 Se Svensson, Barns rätt i hälso- och sjukvård s. 106. I RÅ 1994 not. 565 ansågs, som 
framgått, att en drygt 17-årig ung kvinna inte hade förvärvat ett integritetsskydd gentemot 
sin vårdnadshavare. Även detta avgörande måste anses handla om ett förbiseende av Högsta 
förvaltningsdomstolen.
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het gentemot närstående motiveras dels av hänsyn till den närståendes starka 
intresse av att få del av informationen, dels av hänsyn till patienten själv. 

I verksamhetschefsförordningen finns två bestämmelser som anger att vissa 
uppgifter om patienten ska lämnas till patientens närstående. Enligt 2 § första 
punkten ska verksamhetschefen ansvara för att någon närstående till patienten 
omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd all-
varligt försämras. Enligt bestämmelsens fjärde punkt ska verksamhetschefen 
också ansvara för att någon närstående till patienten omedelbart underrättas, 
om en patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är farlig för någon 
annans personliga säkerhet eller sitt eget liv. Dessa två uppgiftsskyldigheter 
gentemot närstående som regeringen har beslutat om ger upphov till en rad 
frågor, t.ex. om de får fullgöras med hänsyn till bestämmelserna om sekretess 
och tystnadsplikt. Det kan konstateras att de två uppgiftsskyldigheterna gent-
emot närstående som regeringen beslutat om i 2 § första och fjärde punkten 
verksamhetschefsförordningen som huvudregel inte utan föregående men-
prövning får fullgöras i offentlig hälso- och sjukvård. Vidare kan konstate-
ras att dessa uppgiftsskyldigheter däremot får fullgöras i privat hälso- och 
sjukvård, utan att tystnadsplikten uppställer hinder för det. Ur patientens 
perspektiv innebär således konstruktionen av regelverket i detta avseende att 
patienten i offentlig hälso- och sjukvård har ett starkare integritetsskydd gent-
emot närstående, än patienten i privat sådan. I syfte att uppnå ett lika starkt 
integritetsskydd i privat hälso- och sjukvård krävs att det i PSL anges vilka 
uppgiftsskyldigheter i lag och förordningar som bryter tystnadsplikten. Det 
kan knappast finnas något hinder mot ett sådant förtydligande i PSL, efter-
som OSL är konstruerad på detta sätt. 

Andra frågor som uppkommer med anledning av de två uppgiftsskyldighe-
terna i verksamhetschefsförordningen rör vilka bakomliggande skäl som finns 
för respektive uppgiftsskyldighet samt varför närståendes behov av informa-
tion har ansetts väga tyngre än patientens rätt till skydd för sin personliga 
integritet. Som konstaterats kan svaren på dessa frågor i vart fall inte sökas i 
motiven till bestämmelsen, eftersom det är fråga om en förordning beslutad 
av regeringen. 

Om patienten inte kan informeras ska närstående ges s.k. ersättnings-
information, se 2 b § HSL och 6 kap. 6 § PSL. Konstruktionen av dessa 
bestämmelser om ersättningsinformation ger intrycket av att ett utlämnande 
till närstående endast hindras av om det föreligger sekretess respektive tyst-
nadsplikt gent emot patienten själv. Av någon anledning nämns inte bestäm-
melserna i 25 kap. 1 § OSL och 6 kap. 12 § första stycket PSL om sekretess 
respektive tystnadsplikt i förhållande till utomstående som en begränsning 
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i bestämmelserna om ersättningsinformation. Denna olyckliga konstruk-
tion skulle kunna medföra att regleringen uppfattas som att uppgifter om 
beslutsinkompetenta patienter i princip alltid får lämnas till närstående. Det 
framstår som angeläget att formulera om bestämmelserna i HSL och PSL 
och i stället ange att information inte får lämnas till patienten eller någon 
närstående om det finns hinder för det i OSL eller PSL. Genom en sådan 
konstruktion skulle ett tydligt och troligen mer förutsägbart integritetsskydd 
kunna uppnås, såväl i offentlig som privat hälso- och sjukvård. För lagstifta-
ren borde det vara av särskild vikt att tillförsäkra även beslutsinkompetenta 
patienter ett starkt integritetsskydd. 

I kapitlet undersöks och analyseras även den underåriga patientens inte-
gritetsskydd i förhållande till sin vårdnadshavare. Det kan konstateras att 
grunden för barns integritetsskydd i hälso- och sjukvård vare sig regleras i 
OSL eller i PSL, utan den återfinns i 6 kap. 11 § föräldrabalken. Lagstiftarens 
avsikt med denna bestämmelse är att slå fast att

”vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör bar-
nets personliga angelägenheter.”876 

Av bestämmelsen i 6 kap. 11 § föräldrabalken följer att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre och mognare barnet blir. 
Eftersom det inte finns någon fastlagd åldersgräns innebär det att bedöm-
ningen av barnets mognad i varje enskilt fall blir avgörande i frågor om vård-
nadshavarens rätt till insyn i barnets personliga förhållanden, barnets rätt 
till integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren samt hälso- och sjukvårds-
personalens informationsskyldighet. Det är inte svårt att tänka sig att denna 
bedömning varierar mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, 
mellan olika enheter eller kliniker inom en vårdgivare samt mellan olika vård-
inrättningar i landet. Genom olika förarbetsuttalanden framkommer en bild 
av att barn i övre tonåren i de flesta fall anses förfoga över sitt integritetsskydd, 
och därmed krävs som huvudregel barnets samtycke till att uppgifter lämnas 
till vårdnadshavaren. Vad gäller de yngre barnen som vårdnadshavaren har 
bestämmanderätt över har lagstiftaren, åtminstone i den offentliga hälso- och 
sjukvården, skapat ett särskilt integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren. 
Detta skydd innebär att även om vårdnadshavaren bedöms förfoga över bar-
nets sekretess får uppgifter i vissa undantagsfall inte lämnas ut till honom 
eller henne, nämligen om det kan antas att barnet lider betydande men om 

876 Prop. 1981/82:168 s. 24.
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uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Det hade dock varit önskvärt med en 
tydligare reglering av barnets integritetsskydd i hälso- och sjukvård. 

När det gäller att göra en bedömning av barnets integritetsskydd i förhål-
lande till vårdnadshavaren tycks integritetsskyddets konstruktion skapa vissa 
problem i rätts tillämpningen.
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gentemot polisen 

7.1 Inledning
Skyddet för patientens personliga integritet är centralt för avhandlingens syfte 
och i avhandlingen utgår, som framgått, begreppet från tre aspekter. Den för-
sta aspekten är att personlig integritet kan beskrivas som en skyddsvärd sfär 
som patienten har rätt till och i den sfären finns en mängd integritetskäns-
liga uppgifter om patienten. Inom denna sfär finns två huvudsakliga infor-
mationskällor utöver patienten själv: hälso- och sjukvårdens personal samt 
patientjournalen. Lagstiftarens avsikt är att sfären som huvudregel ska vara 
sluten, dvs. uppgifter från personalen och patientjournalen ska inte spridas till 
enskilda personer och myndigheter som befinner sig utanför denna sfär. Den 
andra aspekten är att intrång i den skyddsvärda sfären kan ske vid spridandet 
av information om patienten. Den tredje, och sista, aspekten är att patientens 
möjlighet att själv bestämma och förfoga över information om den egna per-
sonen är av avgörande betydelse för integritetsskyddet. I detta kapitel under-
söks och analyseras huvudsakligen den andra och tredje aspekten; nämligen 
det intrång i den skyddsvärda sfären som sker när patientuppgifter lämnas till 
polisen utan att patienten lämnat sitt samtycke till ett sådant utlämnande.877

Som tidigare nämnts råder inom hälso- och sjukvården presumtion för 
sekretess respektive tystnadsplikt, vilket innebär att en patientuppgift får läm-
nas ut endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att patienten eller 
hennes närstående lider men. Denna presumtion för att uppgifter om patien-
ter ska hemlighållas gäller även gentemot polisen. I det enskilda fallet kan 

877 Polisen består av Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter som motsvarar länsindel-
ningen samt Statens kriminaltekniska laboratorium. Rikspolisstyrelsens huvuduppgifter är 
att verka för planmässighet, samordning och rationalisering inom polisväsendet, se 7 § första 
stycket polislagen (1984:387). Polisens uppdrag är bl.a. att förebygga brott, övervaka den 
allmänna ordningen och säkerheten samt bedriva spaning och utredning av brott, se 2 § polis-
lagen. Säkerhetspolisen har till uppgift att inom Rikspolisstyrelsen leda och bedriva polisverk-
samhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Säkerhetspolisen ska även leda 
och bedriva polisverksamhet när det gäller bl.a. bevaknings- och säkerhetsarbete som avser 
den centrala statsledningen eller som har samband med statsbesök och liknande händelser. 
Säkerhetspolisen ska också ha hand om annat personskydd i den utsträckning som Rikspolis-
styrelsen bestämmer, se 2 § förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen
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dock en menprövning resultera i att presumtionen bryts och att uppgifterna 
därmed får lämnas till polisen.878 En uppgift som omfattas av sekretess eller 
tystnadsplikt får även lämnas till polisen om patienten samtycker till det.879 

Det är emellertid inte endast patientens samtycke som bryter sekretessen 
eller tystnadsplikten. Om det i lag eller förordning anges att en patientuppgift 
ska lämnas till polisen får det ske, trots sekretess eller tystnadsplikt.880 

Därutöver får sekretessen i offentlig hälso- och sjukvård åsidosättas om 
någon sekretessbrytande bestämmelse i OSL medger att uppgiften lämnas 
till polisen. Enligt en sådan sekretessbrytande bestämmelse är det tillåtet att 
anmäla misstanke om vissa allvarliga brott som riktats mot någon som inte 
har fyllt 18 år.881 Enligt en annan är det tillåtet att lämna ut uppgift som 
angår misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än 
fängelse i ett år, misstanke om försök till brott för vilket stadgas minst två års 
fängelse samt misstanke om brott, för vilket inte är föreskrivet lägre straff än 
ett år och som avser överföring, eller försök till överföring, av sådan allmän-
farlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen.882 Enligt ytterligare 
en sådan sekretessbrytande bestämmelse är det tillåtet att lämna ut uppgift 
till en polismyndighet om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående 
eller avbryta ett pågående brott som avses i 4 eller 4 a §§ lagen (1951:649) 
om straff för vissa trafikbrott.883 

Slutligen får sekretessen och tystnadsplikten undantagsvis åsidosättas om 
det föreligger en nödsituation.884 

I syfte att säkerställa att vissa uppgifter lämnas från hälso- och sjukvården 
till polisen har det skapats olika uppgiftsskyldigheter gentemot polismyn-
digheterna, Rikspolisstyrelsen samt Säkerhetspolisen. Som framgått får en 
uppgiftsskyldighet i lag och förordning fullgöras, oavsett om patienten lider 
men och oavsett hennes inställning till det. Det får således antas att lagstif-
taren anser att sådana uppgiftsskyldigheter utgör acceptabla intrång i den 
skyddsvärda sfären. 

878 Om presumtion för sekretess och tystnadsplikt samt menprövning, se avsnitt 4.5 ovan. 
879 Om patientens samtycke till att uppgifter om henne lämnas till andra enskilda personer 
och myndigheter, se avsnitt 4.6.2 ovan. 
880 Om att s.k. uppgiftsskyldigheter bryter sekretessen respektive tystnadsplikten, se avsnitt 
4.6.3.3 ovan. 
881 Se 10 kap. 21 § OSL. 
882 Se 10 kap. 23 § OSL. 
883 Se 10 kap. 19 § första punkten OSL. 
884 Se 24 kap. 4 § brottsbalken. 
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Syftet med detta kapitel är att undersöka patientens integritetsskydd gent-
emot polisen, utifrån hur olika bestämmelser om uppgiftsskyldighet gent emot 
polisen är konstruerade. Följande bestämmelser behandlas: skyldigheten att till 
en polismyndighet lämna uppgift om huruvida någon vistas på en sjukvårds-
inrättning, 6 kap. 15 § första punkten PSL, skyldigheten att lämna uppgift till 
en polismyndighet om att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha 
skjutvapen, 6 kap. 6 § vapenlagen (1996:67) samt skyldigheten att lämna den 
uppgift som begärs av Säkerhetspolisen, 6 kap. 15 § andra punkten PSL.885 
Re  spektive uppgiftsskyldighet får antas ha föregåtts av en intresseavvägning 
mellan patientens intresse av skydd för den personliga integriteten och ett 
motstående intresse, där det senare har ansetts väga tyngre. Frågeställningarna 
i kapitlet är: 

1.  Vilka är skälen till att en uppgift ska lämnas till polisen? 
2.  Vilket eller vilka intressen har vägts mot patientens intresse av skydd för 

den personliga integriteten? 
3.  Vem ska lämna uppgiften till polisen?
4.  Vilken uppgift ska lämnas? 
5.  När ska uppgiften lämnas? 
6.  Ska ett utlämnande av uppgiften journalföras? 
7.  Ska patienten underrättas om att uppgiften kommer att lämnas ut eller 

har lämnats ut? 

Genomgående analyseras om det finns några skillnader mellan offentlig och 
privat hälso- och sjukvård. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och 
avslutande synpunkter. 

7.2 Patienten vistas på en sjukvårdsinrättning 
Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt 6 kap. 15 § första punkten PSL skyldig 
att lämna ut uppgift som gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrätt-
ning, om uppgiften i ett särskilt fall begärs av en polismyndighet.886 

885 Skyldighet att lämna uppgifter till polisen anges även i 4 kap. 4 § första stycket begrav-
ningslagen (1990:1144), 11 a § första stycket och 11 b § förordningen (1991:1472) om psy-
kiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, 15 a § förordningen (1992:289) om särskild 
personutredning i brottmål, m.m., 2 § fjärde punkten förordningen (1996:933) om verksam-
hetschef, 35 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister, 6 kap. 11 § smittskydds-
lagen (2004:168) samt 6 kap. 9 § första och tredje stycket PSL. 
886 Av bestämmelsen följer även en skyldighet att lämna ut sådana uppgifter till en domstol, 
en åklagarmyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket. 
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Bestämmelsen om hälso- och sjukvårdspersonalens uppgiftsskyldighet gent-
emot polisen trädde i kraft den 1 januari 1982. Bestämmelsen infördes som 
en följd av den kritik som riktats mot att sekretesslagen hindrade att uppgifter 
lämnades från den offentliga hälso- och sjukvården till polisen.887 

I förarbetena uppgavs att polisen kan behöva uppgifter om huruvida någon 
vistas på en sjukvårdsinrättning i sin hjälpande verksamhet, t.ex. om de söker 
efter en försvunnen person. Vidare uppgavs att polisen även kan behöva upp-
gifterna såväl i sin delgivningsverksamhet som i sin spaningsverksamhet.888 
Av praxis framgår att uppgiftsskyldigheten även har tillämpats i polisens verk-
samhet att verkställa avvisningar.889

I förarbetena uttalades att en uppgift om att någon vistas på ett sjukhus 
nästan aldrig torde vara sekretessbelagd om polisen behöver den i sin hjäl-
pande verksamhet, eftersom det i sådana fall ligger i den enskildes eget intresse 
att uppgiften lämnas ut.890 Den intresseavvägning som synes ha gjorts i detta 
avseende rörde å ena sidan patientens intresse av skydd för den personliga 
integriteten, å andra sidan patientens intresse av att få hjälp av polisen. Det 
får antas att det senare intresset ansetts väga tyngre. 

Beträffande polisens delgivningsverksamhet och spaningsverksamhet kan 
intresseavvägningen beskrivas som att i den ena vågskålen fanns fyra olika 
intressen. Det första intresset var den stora praktiska betydelsen det skulle få 
för polisen att uppgifter lämnades till den. Det andra intresset var att bedöm-
ningen av sekretessfrågor i det dagliga arbetet på vårdinrättningarna i hög grad 
skulle förenklas. Det tredje intresset var samhällets intresse av att brottslingar 
grips och lagförs. Det fjärde, och sista, intresset var behovet av ett effektivt del-
givningssystem.891 Angående det sista intresset underströks i förarbetena att 

”[b]ehovet av ett effektivt delgivningssystem väger så tungt att det inte är 
acceptabelt att delgivning kan omöjliggöras därför att myndigheterna inte 
känner till om en person befinner sig på en vårdinrättning.”892 

I den andra vågskålen fanns två intressen, nämligen patientens intresse av att 
uppgifter om henne inte sprids till utomstående samt intresset av att patien-
ten uppsöker vård. Angående patientens intresse av skydd för den personliga 
integriteten uttalades i förarbetena att en person normalt har ett intresse av att 

887 Se prop. 1981/82:186 s. 12. 
888 Se prop. 1981/82:186 s. 16 och s. 19.
889 Se JO 2004/05 s. 184. 
890 Se prop. 1981/82:186 s. 16.
891 Se prop. 1981/82:186 s. 16 f. 
892 Prop. 1981/82:186 s. 17. 
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undvika spridning av ömtåliga uppgifter, men om uppgifterna lämnas endast 
till någon eller några få myndigheter är det men som kan uppkomma för den 
enskilde knappast av någon större betydelse.893 Det framhölls att 

”[d[et kan inte vara särskilt chikanerande för en person att t.ex. några befatt-
ningshavare hos polisen får kännedom om uppgifterna. Därtill kommer att 
uppgifterna normalt blir hemliga också hos polisen i polisens brottsbekämpande  
verksamhet.”894 

I förarbetena betonades vidare att det kan finnas en risk för att en person 
avstår från att söka den vård han eller hon behöver att av rädsla för att bli 
gripen av polisen. Det betonades också att det för en skadad brottsling givetvis 
kan vara angeläget att kunna vända sig till sjukhus utan att riskera ett polis-
ingripande.895 Därefter uttalades att 

”[…] risken för att en person som har begått brott drar sig för att söka vård 
[kan] inte anses vara så stor att man för den skull bör avstå från att införa nya 
regler om utlämnande av adressuppgifter.”896

Beträffande delgivning uttalades att 

”det kan knappast befaras att risken för att bli delgiven en handling skulle 
hindra en person från att söka nödvändig vård.”897 

De intressen som vägdes mot varandra var således å ena sidan polisens intresse 
av information, hälso- och sjukvårdspersonalens intresse av enkla regler, sam-
hällets intresse av att brottslingar grips och lagförs samt intresset av ett effek-
tivt delgivningssystem, å andra sidan patientens intresse av att uppgifter om 
henne inte sprids till utomstående samt intresset av att patienten uppsöker 
vård. Resultatet av denna intresseavvägning är den bestämmelse som numera 
finns i 6 kap. 15 § PSL och som innebär att uppgift om huruvida någon 
vistas på en sjukvårdsinrättning ska lämnas till en polismyndighet, trots att 
uppgiften omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. 

Uppgiftsskyldigheten omfattar personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal 
både i offentlig och i privat hälso- och sjukvård.898 Den som inte anses utgöra 

893 Se prop. 1981/82:186 s. 16 f.
894 Prop. 1981/82:186 s. 17. 
895 Se prop. 1981/82:186 s. 16 f.
896 Prop. 1981/82:186 s. 17
897 Prop. 1981/82:186 s. 17. 
898 Om begreppet hälso- och sjukvårdspersonal, se avsnitt 2.3.2 ovan. Det kan noteras att 
i lagstiftningsärendet uppmärksammas den privata hälso- och sjukvården så till vida att det 
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hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. en sjukvårdsdirektör, en landstingsjurist 
eller en verkställande direktör, omfattas således inte av denna uppgiftsskyl-
dighet.899 Det kan emellertid ifrågasättas om begreppet hälso- och sjukvårds-
personal är lämpligt att använda för att ange den personkrets som omfattas av 
skyldigheten att lämna vissa uppgifter till en polismyndighet. Som framgått 
är tillhörigheten till personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal i vissa fall 
kopplad till en viss yrkesgrupp i ett visst handlande, t.ex. kan en person utgöra 
hälso- och sjukvårdspersonal vid fullgörande av vissa arbetsuppgifter, medan 
han eller hon vid utförandet av andra arbetsuppgifter på samma arbetsplats 
inte utgör sådan personal. Lagkonstruktionen överensstämmer således inte 
med lagstiftarens intention att denna uppgiftsskyldighet ska vara enkel för 
hälso- och sjukvårdspersonalen att tillämpa, eftersom det i vissa fall kan vara 
svårt att avgöra vem som är att anse som hälso- och sjukvårdspersonal. 

Uppgiftsskyldigheten gäller endast för uppgift om att någon ”vistas” på 
sjukvårdsinrättning. Det är således inte möjligt för polisen att med stöd av 
bestämmelsen få ut uppgift om en patient tidigare har vistats på en sådan 
inrättning eller hennes hemadress. I förarbetena diskuterades om uppgifts-
skyldigheten även skulle avse uppgift om att någon tidigare hade vistats på 
en vårdinrättning, men det ansågs att en sådan långtgående uppgiftsskyldig-
het skulle kunna rubba förtroendet för vården.900 Det är inte heller möjligt 
för polisen att med stöd av denna bestämmelse få ut uppgift om patientens 
hälsotillstånd.

I förarbetena uttalas att det inte är nödvändigt att polisen uppger namnet 
på den person de söker efter, utan vad som krävs är att en viss person efter-
frågas.901 Sahlin menar att 

”[…] någon grad av identifikation bör krävas, t.ex. ett signalement som i varje 
fall är så tydligt att onödiga misstag och integritetsskränkningar av andra kan 
undvikas. Men det är knappast tillräckligt att polisen endast söker någon 
som har en viss skada, t.ex. skärsår som skulle kunna härröra från ett krossat 
fönster vid ett butiksinbrott.”902

uttalas att uppgiftsskyldigheten bör gälla även för hälso- och sjukvårdspersonal i privat hälso- 
och sjukvård, se prop. 1981/82:186 s. 19. Detta uttalande får anses vara ett undantag från den 
annars så sparsamma behandlingen av integritetsskyddet i privat hälso- och sjukvård. 
899 Om personkretsen annan personal än hälso- och sjukvårdspersonal, se tidigare avsnitt 
2.3.3. 
900 Se prop. 1981/82:186 s. 18.
901 Se prop. 1981/82:186 s. 65.
902 Sahlin, Hälso- och sjukvårdssekretessen s. 45. 
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Det är endast uppgift om någon vistas på en sjukvårdsinrättning som ska läm-
nas. I förarbetena diskuteras begreppet ”sjukvårdsinrättning” och det uppges 
att 

”[u]ppgiftsskyldighet avser den omständigheten huruvida en enskild vistas på 
ett sjukhus. Även personer som söker sig till ett sjukhus för öppen vård får 
anses vistas på ett sjukhus så länge de finns där. Uppgiftsskyldigheten omfat-
tar alltså bl.a. personer som har begett sig till sjukhus för tillfällig vård efter 
exempelvis ett knivslagsmål eller en trafikolycka.”903 

Det synes som att lagstiftarens avsikt är att endast hälso- och sjukvårdsperso-
nal vid sjukhus ska omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter till polisen, 
vilket skulle innebära att hälso- och sjukvårdspersonal vid offentligt och privat 
bedrivna vårdcentraler inte är avsedd att omfattas av uppgiftsskyldigheten. Ur 
patientens integritetsperspektiv är lagstiftarens intention att föredra, eftersom 
den innebär att en patient kan söka vård vid en vårdcentral utan att uppgift 
om att hon vistas där får lämnas till polisen enligt denna uppgiftsskyldighet. 
Lagstiftarens avsikt kommer dock inte tydligt till uttryck i lagtexten eftersom 
det där används begreppet sjukvårdsinrättning, inte sjukhus. Det förefaller 
som att regelkonstruktionen inte överensstämmer med lagstiftarens intention 
att denna uppgiftsskyldighet ska vara enkel för hälso- och sjukvårdspersonalen 
att tillämpa. Det kan nämnas att det i den bestämmelse i PSL som definierar 
begreppet hälso- och sjukvårdspersonal används bl.a. uttrycket ”sjukhus och 
andra vårdinrättningar” i syfte att närmare avgränsa personkretsen hälso- och 
sjukvårdspersonal.904 Med detta uttryck avses som tidigare nämnts vårdinrätt-
ningar för sluten och öppen vård, t.ex. sjukhus och vårdcentraler. Det kan 
således konstateras att i en bestämmelse i PSL används uttrycket ”sjukhus och 
andra vårdinrättningar” medan i en annan bestämmelse i samma lag används 
uttrycket ”sjukvårds inrättning”. Dessa begrepp är av central betydelse för 
patientens integritetsskydd och avsikten är att de ska ha olika innebörd, men 
det kan finnas en risk att de uppfattas som synonymer. 

Uppgiftsskyldigheten är begränsad till situationer då polisen begär upp-
gifterna i ett enskilt fall. I förarbetena uppges att det alltså inte är meningen 
att hälso- och sjukvårdspersonalen ska lämna ut uppgifterna på eget initiativ, 
utan uppgiften måste efterfrågas av polisen. Med uttrycket ”enskilt fall” avses 
att uppgiften ska efterfrågas t.ex. med anledning av en inledd förundersök-
ning eller som ett led i spaningarna efter en förrymd mentalpatient. Vidare 

903 Prop. 1981/82:186 s. 65.
904 Se 1 kap. 4 § första stycket andra punkten PSL. Om personkretsen hälso- och sjukvårds-
personal, se avsnitt 2.3.2 ovan.

12-35 Iustus Sandén 1 aug   305 2012-08-01   11.08



306

7 Patientens integritetsskydd gentemot polisen

understryks att uppgiftsskyldigheten ska vara tillämplig vid alla förfrågningar 
från polisens sida.905 I följande JO-beslut diskuterades uttrycket enskilt fall. 

JO 2004/05 s. 184 gällde frågan om det var tillåtet för en polismyndighet att 
hos en sjukvårdsinrättning för rättspsykiatrisk vård fråga om 68 namngivna 
personer vistades där. De efterfrågade personerna var asylsökande som hade 
fått avvisnings- eller utvisningsbeslut. JO uttalade att polismyndighetens för-
frågan rörde uppgifter i ett stort antal olika verkställighetsärenden. Att för-
frågningarna var sammanställda i en gemensam lista uteslöt enligt JO inte att 
uppgifterna hade begärts i ett enskilt fall. JO hänvisade till förarbetsuttalan-
dena om att bestämmelsen är avsedd att vara tillämplig på alla förfrågningar 
från polisens sida och konstaterade att det saknades anledning att rikta kritik 
mot polismyndigheten.

I följande beslut hade ett sjukhus underlåtit att på begäran av polis lämna ut 
uppgift rörande en patient som polisen letade efter. JO konstaterade att 

”polisen haft en ovillkorlig rätt att få ut den efterfrågade uppgiften från lasa-
rettet. Det är självfallet oacceptabelt om felaktiga upplysningar får till följd att 
polis helt i onödan måste sätta av resurser för spaning.”906 

Avslutningsvis kan konstateras att det inte krävs att ett utlämnande av en upp-
gift journalförs i den aktuella patientens journal. Inte heller krävs att patienten 
i efterhand underrättas om att en uppgift har lämnats ut. Den grundläggande 
principen i 2 a § HSL om att vården ska bygga på respekt för patientens 
integritet talar dock starkt för att patienten i största möjliga utsträckning ska 
informeras om att uppgifter om henne har lämnats till polisen. 

7.3  Patienten är av medicinska skäl olämplig att inneha 
skjutvapen 

Om en vapeninnehavare inte längre är lämplig att inneha vapnet, ska tillstån-
det återkallas, se 6 kap. 1 § vapenlagen (1996:67). I 6 kap. 6 § samma lag 
anges en skyldighet för en läkare som bedömer att en patient av medicinska 
skäl är olämplig att inneha skjutvapen att omedelbart anmäla detta till polis-
myndigheten i den ort där patienten är folkbokförd. Läkaren behöver emel-
lertid inte göra en sådan anmälan om det med hänsyn till omständigheterna 
står klart för honom eller henne att patienten inte har tillstånd för skjutvapen. 

905 Se prop. 1981/82:186 s. 19. 
906 JO 1997/98 s. 498, se närmare s. 499.
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I förarbetena till vapenlagen uttalas att förutsättningarna för att polismyn-
digheterna ska kunna göra en korrekt bedömning av en persons lämplig-
het att inneha vapen är att polismyndigheterna har tillgång till nödvändig 
information om personen i fråga, t.ex. om det har inträffat något som gör 
honom eller henne olämplig som vapeninnehavare. Vidare uttalas att läka-
res anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 6 § vapenlagen syftar till att förbättra 
polismyndigheternas underlag för att pröva om en patient ska medges fortsatt 
tillstånd att inneha skjutvapen.907 

Bestämmelsen om läkares anmälningsskyldighet trädde i kraft den 1 juli 
1974 och har därefter ändrats – i utvidgande riktning – vid två tillfällen.908 
Anmälningsskyldigheten omfattade inledningsvis endast patienter som var 
intagna på sjukvårdsinrättning för vård av en psykisk störning, dvs. patienter 
som erhöll sluten psykiatrisk vård. En annan förutsättning för att anmälnings-
skyldigheten skulle fullgöras var att patienten i fråga ”innehar eller kan tänkas 
inneha skjutvapen” och det kunde antas att patienten ”inte bör inneha” ett 
sådant vapen.909 

Det första tillfället som lagstiftaren vidtog materiella ändringar i bestäm-
melsen om läkares anmälningsskyldighet var den 1 juli 2000. Ändringarna 
innebar dels att anmälningsskyldigheten utvidgades till att omfatta även 
patienter i den öppna psykiatriska vården, dels att kravet avlägsnades på att 
läkaren skulle göra en bedömning av om patienten i fråga ”innehar eller kan 
tänkas inneha skjutvapen” m.m. I stället infördes som krav för anmälnings-
skyldighet att patienten ”bedöms olämplig att inneha skjutvapen”.910 

Åtgärden att utvidga anmälningsskyldigheten till att även omfatta patienter 
i den öppna psykiatriska vården motiverades med att det fanns ett behov av 
att polismyndigheterna skulle erhålla information även om patienter inom 

907 Se prop. 1973:166 s. 18, prop. 1999/2000:27 s. 62 samt prop. 2005/06:113 s. 36 och 
s. 38.
908 Denna bestämmelse om läkares anmälningsskyldighet fanns ursprungligen i 46 § i den 
numera upphävda vapenlagen (1973:1176).
909 Bestämmelsen i 46 § 1973 års vapenlag hade följande lydelse. Om den som är intagen 
på sjukvårdsinrättning för vård av en psykisk störning innehar eller kan tänkas inneha skjut-
vapen och det kan antas att den intagne inte bör inneha ett sådant vapen, ska den läkare 
som är ansvarig för vården omedelbart anmäla förhållandet till polismyndigheten i den ort 
där patienten är folkbokförd. Den 1 april 1996 överfördes denna bestämmelse till 6 kap. 6 § 
1996 års vapenlag.
910 Bestämmelsen i 6 kap. 6 § vapenlagen gavs följande lydelse. Om en person som vårdas för 
en psykisk störning bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen, ska den läkare som är ansva-
rig för den psykiatriska vården omedelbart anmäla detta förhållande till polismyndigheten i 
den ort där patienten är folkbokförd. Om det står klart för läkaren att patienten inte innehar 
tillstånd för skjutvapen behöver någon anmälan dock inte göras. 
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öppenvården samt att det var viktigt att polismyndigheterna kunde få sådan 
information.911 Det förklarades att 

”[e]nligt rådande målsättning inom psykiatrin skall personer med psykiska 
störningar i största möjliga mån integreras i samhället. Detta har lett till att 
färre sådana personer än tidigare är intagna på sjukhus för behandling. Många 
av dessa får i stället vård inom den öppna psykiatriska vården och kan alltså 
inte bli föremål för anmälan enligt gällande bestämmelser.”912

Skälet till att läkare inte längre skulle behöva göra någon bedömning av om 
patienten i fråga ”innehar eller kan tänkas inneha skjutvapen” och ”inte bör 
inneha” ett sådant vapen uppgavs vara att det hade satts i fråga om anmäl-
ningssystemet var effektivt, t.ex. hade Socialstyrelsen påpekat att det var svårt 
att göra den bedömningen.913 I förarbetena uttalades att 

”[b]estämmelserna om anmälningsskyldighet [skulle] antagligen bli be  tydligt 
enklare att tillämpa om den bedömningen inte behövde göras, vilket i sin tur 
sannolikt skulle leda till att systemet med anmälningsskyldighet skulle bli 
effektivare och mer tillförlitligt.”914

Det konstaterades att en utvidgning av tillämpningsområdet för läkares 
anmälningsskyldighet skulle medföra att 

”patienter som inte innehar skjutvapen kommer att omfattas av anmälnings-
skyldigheten i betydligt högre utsträckning än tidigare, något som skulle 
kunna ifrågasättas från integritetssynpunkt.”915

I förarbetena redovisades dock inte någon intresseavvägning mellan å ena 
sidan polisens behov av information och intresset av ett effektivt och mer 
tillförlitligt anmälningssystem, å andra sidan patientens intresse av ett skydd 
för den personliga integriteten. 

Den 1 juli 2006 vidtogs ytterligare en ändring i bestämmelsen om läka-
res anmälningsskyldighet. Ändringen innebar att anmälningsskyldigheten 
utvidgades till att omfatta varje patient som av medicinska skäl bedöms vara 
olämplig att inneha skjutvapen, dvs. patienter inom såväl psykiatrin som den 
somatiska vården. Skälet till ändringen uppgavs vara att det förutom vissa 
psykiska störningar även torde finnas andra medicinska diagnoser, t.ex. vissa 

911 Se prop. 1999/2000:27 s. 62 f.
912 Prop. 1999/2000:27 s. 63.
913 Se prop. 1999/2000:27 s. 63.
914 Prop. 1999/2000:27 s. 63. 
915 Prop. 1999/2000:27 s. 63.
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former av missbruk, demens, vissa neurologiska sjukdomar och grava synfel, 
som skulle kunna medföra att en person inte är lämplig att inneha vapen och 
som därför borde anmälas till polisen.916 I förarbetena uttalades följande. 

”Några remissinstanser har framhållit att ett genomförande av förslaget kan 
medföra att vapeninnehavare avstår från att söka vård på grund av rädsla 
för att bli av med sina tillstånd. Vid en avvägning mellan den risken och de 
risker ett fortsatt innehav av vapeninnehavstillstånd kan medföra, såväl för 
en innehavare som inte är lämplig att inneha vapen som för omgivningen 
och samhället i stort, anser regeringen att det senare intresset måste tillmätas 
större vikt.”917

Vilka risker som ett fortsatt innehav av vapentillstånd skulle kunna med-
föra redovisades emellertid inte. Vid intresseavvägningen fanns således i den 
ena vågskålen intresset av att skydda patienten, omgivningen och samhället 
medan det i den andra vågskålen fanns intresset av att vapeninnehavaren inte 
avstår från att söka vård. Denna intresseavvägning resulterade i bestämmelsen 
i 6 kap. 6 § vapenlagen av vilken följer att alla patienter som av medicinska 
skäl bedöms olämpliga att inneha skjutvapen ska anmälas till polismyndighe-
ten, trots att uppgiften omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

I förarbetena påpekades att om en läkare lämnar uppgifter till en polismyn-
dighet om en patients personliga förhållanden så kommer detta att föranleda 
ett ärende enligt vapenlagen hos polismyndigheten. Det betonades att 

”[u]ppgifterna kommer därmed att omfattas av sekretess enligt […] sekretess-
lagen […].”918

Även omständigheten att uppgifterna skyddas av sekretess hos den mottagan-
de myndigheten tycks alltså ha funnits med i intresseavvägningen. 

Anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 6 § vapenlagen omfattar läkare både 
inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. I förarbetena 
uppges att bedömningen av om en patient är olämplig att inneha skjutvapen 
eller inte normalt bör göras av en läkare som har specialistkompetens avseende 
den diagnos som föranleder att lämpligheten ifrågasätts.919 

Den uppgift som en läkare ska lämna till en polismyndighet är att patienten 
av medicinska skäl bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen. Skyldigheten 
att lämna en sådan uppgift behöver dock inte fullgöras om det med hänsyn 

916 Se prop. 2005/06:113 s. 38.
917 Prop. 2005/06:113 s. 38.
918 Prop. 2005/06:113 s. 38
919 Se prop. 2005/06:113 s. 39.
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till omständigheterna står klart att patienten i fråga inte innehar tillstånd 
för skjutvapen. I förarbetena uppges att så kan t.ex. vara fallet om det med 
hänsyn till patientens sjukdomshistoria helt kan uteslutas att hon har beviljats 
tillstånd till innehav av skjutvapen eller att läkaren känner patienten i fråga så 
väl att läkaren helt säkert kan säga att hon inte har tillstånd att inneha sådana 
vapen. Det betonas att detta avser endast uppenbara fall och att det normalt 
inte ska göras någon prövning av om patienten i fråga har tillstånd att inneha 
skjutvapen eller inte.920 

Den läkare som bedömer att patienten av medicinska skäl är olämplig att 
inneha skjutvapen ska på eget initiativ fullgöra uppgiftsskyldigheten. För ett 
sådant uppgiftsutlämnande krävs således inte någon föregående förfrågan 
från polisen. 

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patien-
ter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen anges bl.a. 
under vilka förutsättningar en anmälan ska göras, vilken information som 
ska ges till patienten i samband med en anmälan samt vilka uppgifter som 
ska journal föras då en anmälan görs.921 Av Socialstyrelsens föreskrifter följer 
att en anmälan omedelbart ska göras om följande förutsättningar samtidigt är 
uppfyllda. För det första om läkaren vet eller misstänker att en patient innehar 
skjutvapen, för det andra om läkaren bedömer att patienten är olämplig att 
inneha skjutvapen av medicinska skäl samt, för det tredje, om läkaren bedö-
mer att patienten därigenom riskerar att skada sig själv eller någon annan 
genom sin vapenhantering eller inte förmår att iaktta de regler som gäller för 
för varing av vapen, se 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om 
anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjut-
vapen. Det framstår som att Socialstyrelsen genom sina föreskrifter inskränker 
tillämpningsområdet för läkares anmälningsskyldighet, t.ex. uppställs inget 
krav i vapenlagen att en förutsättning för en läkares anmälningsskyldighet är 
att han eller hon ”vet eller misstänker” att patienten innehar skjutvapen. Lag-
stiftarens intention synes inte heller vara att en läkare endast ska anmäla om 
han eller hon vet eller misstänker att patienten innehar skjutvapen. Tvärtemot 
framhålls i förarbetena att läkaren inte ska göra någon bedömning av huru-
vida patienten innehar skjutvapen.922 Vidare ger Socialstyrelsens föreskrifter 
intrycket av att läkaren endast behöver fullgöra sin anmälningsskyldighet om 

920 Se prop. 1999/2000:27 s. 63.
921 Genom 13 kap. 2 § vapenförordningen (1996:70) har Socialstyrelsen bemyndigats att 
meddela närmare föreskrifter om sådana anmälningar som avses i 6 kap. 6 § vapenlagen. 
922 Se prop. 1999/2000:27 s. 63 och s. 97.
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patienten på grund av medicinska skäl riskerar att skada sig själv eller någon 
annan genom sin vapenhantering eller inte förmår iaktta de regler som gäller 
för förvaring av vapen. I vapenlagen anges inte något sådant krav. Inte hel-
ler framgår av för arbetena att avsikten med uppgiftsskyldigheten skulle vara 
begränsad till de fall som Socialstyrelsen föreskriver om. Det framstår således 
som att föreskrifterna inte överensstämmer med lagstiftarens intentioner. Ur 
patientens perspektiv förefaller det som att Socialstyrelsen garanterar att star-
kare integritetsskydd än lagstiftaren, eftersom Socialstyrelsen i sina föreskrifter 
snävar in området för läkares anmälningsskyldighet. 

Enligt Socialstyrelsen ska ett utlämnande enligt 6 kap. 6 § vapenlagen jour-
nalföras, se 7 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan 
av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen. Den 
läkare som gör anmälan ska även svara för att den patient som berörs utan 
dröjsmål blir informerad, om inte sekretessen eller tystnadsplikten hindrar att 
uppgiften lämnas, se 6 § andra stycket samma föreskrifter. Det kan således 
konstateras att till skillnad från lagstiftaren uppställer Socialstyrelsen krav 
på såväl att ett utlämnande av uppgifter till polisen ska journalföras som att 
patienten ska underrättas om ett sådant utlämnande. 

7.4 Säkerhetspolisen behöver uppgiften 
Sedan den 1 april 2006 har hälso- och sjukvårdspersonal en lagstadgad skyl-
dighet att lämna uppgifter till Säkerhetspolisen. Uppgiftsskyldigheten finns 
i 6 kap. 15 § andra punkten PSL och innebär att personkretsen hälso- och 
sjukvårdspersonal är skyldig att lämna ut sådana uppgifter som behövs i verk-
samhet för personskydd bl.a. för riksdagens ledamöter, statschefen och övriga 
medlemmar av kungahuset, om uppgifterna i ett enskilt fall begärs av Säker-
hetspolisen. 

Bestämmelsen ska ses mot bakgrund av mordet på utrikesminister Anna 
Lindh år 2003.923 I förarbetena uppgavs att Säkerhetspolisen behöver ytterli-
gare underlag för hotbildsbedömningar. Det förklarades att uppgifter om en 
patient kan utgöra viktig information när det gäller att bedöma risken för om 

923 Se prop. 2005/06:54 s. 5. Sannolikt har även uppgiftsskyldigheten i 7 a § förordningen 
(1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning sin bakgrund i mordet på utrikesminister 
Anna Lindh, jfr SOU 2004:108 s. 196 ff. I denna bestämmelse anges att Rättsmedicinalverket 
ska lämna ut sådant utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning som behövs i verksamhet för 
personskydd för bl.a. riksdagens ledamöter samt statschefen och övriga medlemmar av kunga-
huset. Rättsmedicinalverkets  uppgiftsskyldighet gentemot Säkerhetspolisen är ett exempel på 
en uppgiftsskyldighet beslutat av regeringen. 
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hon kan komma att begå våldshandlingar samt att sådana uppgifter därmed 
kan vara av avgörande betydelse när Säkerhetspolisen ska bedöma hotbilden 
mot personer t.ex. i den centrala statsledningen. Vidare uttalades att hälso- 
och sjukvårdssekretessen som huvudregel hindrar att uppgifter lämnas till 
Säkerhetspolisen.924 Därefter framhölls att utgångspunkten måste vara att en 
person normalt har intresse av att uppgifter inte lämnas ut, men att reglering-
en redan tillåter att Säkerhetspolisen kan få ut uppgift om huruvida en person 
vistas på en sjukvårdsinrättning.925 Det framhölls också att det i integritets-
hänseende inte kan anses vara någon avgörande skillnad mellan denna uppgift 
och uppgiften om personen har beviljats permission från inrättningen. Andra 
uppgifter, t.ex. om en patients medicinering kan däremot vara uppgifter av 
mera integritetskänslig natur.926 Det underströks att 

”uppgifterna, om de lämnas till Säkerhetspolisen, där kommer att skyddas av 
samma starka sekretess som hos hälso- och sjukvården […].”927 

”Vid en intresseavvägning anser regeringen att Säkerhetspolisens behov av 
uppgifter i ett enskilt fall för bedömningen av hotbilden för den aktuella per-
sonkretsen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte utsättas för ett 
integritetsintrång.”928

Svenska Läkaresällskapet och Riksförbundet för social och mental hälsa var 
kritiska mot att införa den aktuella uppgiftsskyldigheten. De uppgav att ett 
utlämnande av uppgifter till Säkerhetspolisen skulle kunna medföra att en 
person avstår från att söka den vård han eller hon behöver av rädsla för ingri-
panden från Säkerhetspolisen.929 Regeringen bemötte remissinstansernas kri-
tik genom att framhålla att 

”[m]ot detta intresse står dock samhällets intresse av att Säkerhetspolisen har 
ett tillfredsställande underlag för hotbildsbedömningarna vad gäller det per-
sonskydd som nu är i fråga. Enligt regeringens bedömning utgör inte den 
risk som remissinstanserna pekat på tillräckligt skäl för att inte låta Säkerhets-
polisen få tillgång till sådan information från hälso- och sjukvården som kan 
vara av betydelse för hotbildsbedömningen.”930

924 Se prop. 2005/06:54 s. 10. 
925 Dvs. den uppgiftsskyldighet som numera finns i 6 kap. 15 § första punkten PSL. 
926 Se prop. 2005/06:54 s. 11.
927 Prop. 2005/06:54 s. 11. Sekretessen hos Säkerhetspolisen regleras genom ett omvänt skade-
rekvisit, se 18 kap. 2 § första stycket OSL. 
928 Prop. 2005/06:54 s. 11.
929 Se prop. 2005/06:54 s. 11 f. 
930 Prop. 2005/06:54 s. 12.
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De intressen som vägdes mot varandra var således å ena sidan patientens 
intresse av skydd för den personliga integriteten, å andra sidan Säkerhets-
polisens behov av information för att kunna göra hotbildsbedömningar samt 
samhällets intresse av att Säkerhetspolisen har ett tillfredsställande underlag 
för hotbildsbedömningar. Det kan konstateras att de två senare intressena 
ansågs väga tyngre än patientens skydd för den personliga integriteten. Resul-
tatet av denna intresseavvägning är den bestämmelse som finns i 6 kap. 15 § 
andra punkten PSL.

De som omfattas av skyldigheten att lämna ut uppgifter till Säkerhetspoli-
sen är personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal såväl i offentlig som i privat 
hälso- och sjukvård. Det innebär att personal som utgör annan personal än 
hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. viss administrativ personal, inte får fullgöra 
denna uppgiftsskyldighet gentemot Säkerhetspolisen.931

I förarbetena förklaras att bestämmelsen blir tillämplig när uppgiften begärs 
med anledning av omständigheter som framkommit om en viss person, t.ex. 
därför att personen har gjort sig känd för Säkerhetspolisen genom att hota 
statschefen eller andra personer i den angivna personkretsen. Det understryks 
att det inte förutsätts att den efterfrågade är känd till namnet. Det ska emeller-
tid vara en viss person som efterfrågas.932 Vilka uppgifter som ska lämnas ut av 
hälso- och sjukvårdspersonalen preciseras inte, eftersom någon uttömmande 
uppräkning inte anses möjlig att göra. I förarbetena uppges vidare att avsikten 
är att t.ex. uppgift om huruvida en patient sköter sin medicinering, uppgift 
om riskanalyser som har gjorts inom vården och uppgift om innehållet i en 
sådan analys samt uppgifter om planerad utskrivning, om permissioner eller 
om vistelseort under permissioner ska kunna lämnas ut. Det betonas att upp-
gift om patientens hälsotillstånd i övrigt eller andra personliga förhållanden 
som inte har betydelse för personskyddet, ska däremot inte lämnas ut.933 

I förarbetena framhålls att det är Säkerhetspolisen som bedömer huruvida 
uppgifter om en person behövs i verksamheten för personskydd för den angiv-
na personkretsen, men det är hälso- och sjukvårdspersonalen som närmare 

931 Om personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal, se föregående avsnitt 
2.3.2 respektive 2.3.3. 
932 Se prop. 2005/06:54 s. 14. Uppgiftsskyldigheten fanns tidigare i 2 kap. 11 § andra punk-
ten i den numera upphävda lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
Då var den formulerad på så sätt att det krävdes att uppgifterna begärdes ”i ett särskilt fall”. 
Numera krävs, som framgått, att uppgiften begärs ”i ett enskilt fall”. Lagändringen kommen-
teras emellertid inte. Det får antas att lagstiftarens avsikt inte var att vidta någon materiell 
ändring. Det kan noteras att i bestämmelsen om uppgiftsskyldighet gentemot polis, som även 
den finns intagen i 6 kap. 15 § PSL, anges att uppgift ska lämnas ut ”i ett särskilt fall”. 
933 Se prop. 2005/06:54 s. 15.
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avgör vilka specifika uppgifter som Säkerhetspolisen kan anses ha behov av 
och som därför ska lämnas ut. Det framhålls vidare att hälso- och sjukvårds-
personalen därför kan ha anledning att begära förtydliganden från Säkerhets-
polisen om vilken typ av uppgifter som polisen behöver. Det framhålls också 
att det finns inget som hindrar att Säkerhetspolisen efter en första begäran 
om att få ut uppgifter återkommer och begär ut kompletterande uppgifter.934 

Uppgiftsskyldigheten innefattar inte någon plikt eller rätt för hälso- och 
sjukvårdspersonalen att självmant lämna uppgifter, utan det är endast efter en 
särskild begäran från Säkerhetspolisen som uppgifter ska lämnas ut. 

Om en journalhandling lämnas ut ska det antecknas i patientens journal 
vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian och när den har lämnats 
ut.935 Om hälso- och sjukvårdspersonalen lämnar ut information muntligen 
finns det däremot inget krav på att utlämnandet ska dokumenteras. Det finns 
heller inte någon skyldighet att i efterhand underrätta patienten om att upp-
gifter om henne har lämnats ut. Detta innebär att en patient som, genom 
att utnyttja sin rätt att ta del av sin journal, vill kontrollera om uppgifter om 
henne har lämnats till Säkerhetspolisen, kan få sådan information endast under 
förutsättning att ett utlämnande till Säkerhets polisen har skett genom att en 
journalkopia lämnats och att detta utlämnande har dokumenterats. 

7.5 Sammanfattning och avslutande synpunkter
”Det kan ibland förefalla som om myndigheternas behov av information är 
oändliga.”936 

Patienten förväntar sig sannolikt inte att uppgifter om henne kommer att 
spridas till polisen, såvida hon inte samtycker till det. Lagstiftaren har dock 
skapat olika uppgiftsskyldigeter gentemot polisen, vilka innebär att uppgifter 
om patienten ska lämnas ut, oavsett hennes inställning till det. Uppgiftsskyl-
digheterna får ses som resultatet av att lagstiftaren har bedömt att intrånget i 
patientens personliga integritet är acceptabelt. 

Det kan konstateras att vid intresseavvägningar har följande intressen fun-
nits i den ena vågskålen: hälso- och sjukvårdspersonalens behov av att kunna 
göra enkla menprövningar, polisens behov av information, samhällets intresse 
av att brottslingar grips, samhällets intresse av att Säkerhetspolisen har ett 

934 Se prop. 2005/06:54 s. 14 f. 
935 Se 3 kap. 11 § PDL. 
936 Landelius, Skyddet för den enskildes integritet inom hälso- och sjukvården, några reflek-
tioner, i: Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll s. 165. 
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tillfredställande underlag för hotbildsbedömningarna samt ett effektivt del-
givningssystem och ett anmälningssystem. I den andra vågskålen har följande 
intressen funnits: patientens intresse av skydd för den personliga integriteten 
samt intresset av att patienten inte avstår från att söka vård. I vissa lagstift-
ningsärenden saknas det dock en närmare redovisning av varför integritets-
skyddet får försvagas, vilket får anses utgöra en brist.

De som ska lämna uppgifter till polisen är personer som ingår i person-
kretsen hälso- och sjukvårdspersonal, i såväl offentlig som privat hälso- och 
sjukvård. Detta innebär att den som inte ingår i kretsen hälso- och sjukvårds-
personal inte har någon uppgiftsskyldighet gentemot polisen. Så är fallet t.ex. 
för en verkställande direktör inom privat hälso- och sjukvård.

De uppgifter som ska lämnas ut rör huruvida någon vistas på en sjukvårds-
inrättning, att en patient av medicinska skäl bedöms olämplig att inneha 
skjutvapen samt uppgift som Säkerhetspolisen behöver. 

Uppgift om huruvida en patient vistas på en sjukvårdinrättning får endast 
lämnas efter en föregående begäran från polisen, likaså får en uppgift lämnas 
till Säkerhetspolisen endast efter en föregående begäran av den. En uppgift 
om att en patient av medicinska skäl bedöms olämplig att inneha skjutvapen 
ska däremot lämnas ut på eget initiativ, någon föregående begäran från poli-
sen krävs således inte. 

Det finns inte något lagstadgat krav på att patienten ska informeras innan 
en uppgift om henne lämnas ut till polisen. Inte heller finns det något lag-
stadgat krav på att patienten i efterhand ska informeras om att uppgifter om 
henne har lämnats till polisen. Det finns inte heller något lagstadgat krav på 
att ett fullgörande av en uppgiftsskyldighet gentemot polisen ska journalföras. 
Det kan dock antas att patienten i efterhand kommer att få vetskap om att 
uppgift om henne har lämnats från hälso- och sjukvården. Det kan noteras 
att Socialstyrelsen, till skillnad från lagstiftaren, ställer krav på läkare, som till 
polisen anmält att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjut-
vapen, att såväl journalföra uppgiftsutlämnandet som i efterhand informera 
patienten om att en sådan uppgift lämnats till polisen. Socialstyrelsen synes i 
detta avseende i större utsträckning än lagstiftaren beakta den grundläggande 
principen i 2 a § HSL om att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för 
patientens integritet.
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8.1 Fem teman
Avhandlingens utgångspunkt är att patienten, i svensk hälso- och sjukvård, 
ska omfattas av ett starkt skydd för den personliga integriteten. Det övergri-
pande syftet har varit att undersöka och analysera lagstiftarens intentioner 
med och den rättsliga konstruktionen av reglerna om sekretess och tystnads-
plikt, ur patientens integritetsperspektiv. I detta avslutande kapitel diskuteras 
studiens resultat utifrån fem teman: 1) konstruktionen av integritetsskyd-
det, 2) integritetsskyddets förändring över tid, 3) den skyddsvärde patienten, 
4) offentligt – privat samt, slutligen, 5) makten över integritetsskyddet.

8.2 Konstruktionen av integritetsskyddet
Lagstiftarens intentioner med regleringen av patientens integritetsskydd synes 
framför allt vara att den ska

1. tillförsäkra patienten ett starkt skydd för den personliga integriteten,
2.  vara tydlig och enkel att tillämpa för hälso- och sjukvårdens personal 

samt
3. vara lika mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård.

Inom den offentliga hälso- och sjukvården är det konstruktionen av sekretess-
bestämmelserna i OSL som avgör styrkan av patientens integritetsskydd. OSL 
kan beskrivas som en lag som utmärks av en strävan att den ska ta tillvara olika 
intressen som kan vara motstridiga. Å ena sidan ska lagen tillgodose behovet av 
skydd mot obehörig insyn i förhållanden som bör vara skyddade bl.a. av hänsyn 
till enskilda intressen. Å andra sidan ska lagen i minsta möjliga utsträckning 
inskränka allmänhetens krav på insyn och kontroll av offentlig verksamhet. 
Kopplingen mellan grundlag och OSL ställer krav på lagstiftaren att konstruera 
en tydlig reglering, krav som också uppfylls relativt väl. Exempelvis definieras 
vissa centrala begrepp i lag och dessa begrepp används på ett stringent sätt. 
Förarbetena till OSL är utförliga och i de flesta fall begripliga, vilket medför 
att lagstiftarens intentioner med regleringen i många fall går att utläsa.

Inom den privata hälso- och sjukvården är det konstruktionen av tyst-
nadspliktsbestämmelserna i PSL som avgör styrkan av patientens integritets-
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skydd. Den lagen är emellertid inte ett resultat av att olika intressen vägts mot 
varandra , utan i PSL har lagstiftaren samlat bestämmelser om vårdgivarens 
skyldigheter, hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter, legitimationsfrå-
gor, Socialstyrelsens tillsynsansvar m.m. PSL kan beskrivas som att den skulle 
kunna utgöra ett försök till en samlad reglering på hälso- och sjukvårdens 
område. Syftet med PSL är att främja hög patientsäkerhet bl.a. inom verk-
samhet som utgör hälso- och sjukvård. Att bestämmelserna om tystnadsplikt 
finns i PSL kan tyckas egendomligt eftersom lagstiftaren anser att ett åsidosät-
tande av tystnadsplikt vanligtvis inte kan sägas äventyra patientsäkerheten.937 
Till skillnad från sekretessregleringen i OSL saknas i PSL legaldefinitioner av 
begrepp som är av central betydelse för patientens integritetsskydd, t.ex. saknas 
en definition av begreppet tystnadsplikt.938 Förarbetena till tystnadspliktsbe-
stämmelserna är mycket kortfattade, t.ex. är det i vissa fall inte möjligt att 
utläsa lagstiftarens intentioner med olika begrepp.

Patientens integritetsskydd inom den offentliga hälso- och sjukvården utgörs 
främst av hälso- och sjukvårdssekretessen i 25 kap. 1 § OSL. De som har att 
iaktta denna sekretessbestämmelse är dels den myndighet som bedriver hälso- 
och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, dels myndighetens personal 
m.fl. Att omfattas av skyldigheten att iaktta hälso- och sjukvårds sekretess 
innebär ett förbud att, oavsett form, röja en uppgift som rör en patients hälso-
tillstånd eller andra personliga förhållanden. Bestämmelsen i 25 kap. 1 § OSL 
om hälso- och sjukvårdssekretess är konstruerad i huvudsak med hjälp av 
begreppen ”hälso- och sjukvård”, ”annan medicinsk verksamhet” och ”hälsotill-
stånd eller andra personliga förhållanden” samt ”det omvända skaderekvisitet”.

I privat hälso- och sjukvård utgörs patientens integritetsskydd främst av 
bestämmelserna om tystnadsplikt i 6 kap. 12 § första stycket och 16 § PSL. 
De som har att iaktta tystnadsplikt enligt dessa bestämmelser är två olika 
grupper av personal i privat bedriven hälso- och sjukvård, nämligen person-
kretsen hälso- och sjukvårdspersonal samt annan personal än hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Skyldigheten att iaktta tystnadsplikt innebär ett förbud att 
obehörigen röja en uppgift som rör en patients hälsotillstånd eller andra per-
sonliga förhållanden. Tystnadspliktsbestämmelserna är konstruerade huvud-
sakligen med hjälp av begreppen ”hälso- och sjukvård”, ”hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden” samt ”obehörigen röja”.

937 I avsnitt 4.3.2, s. 141, föreslår jag att tystnadspliktsbestämmelserna borde utmönstras ur 
PSL och placeras i en särskild lag om tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård.
938 I avsnitt 2.2, s. 47 f., diskuteras denna brist och förslag ges på hur regelverket skulle kunna 
ändras i syfte att skapa ett tydligt och troligen mer förutsägbart integritetsskydd för patienten 
inom den privata hälso- och sjukvården.
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Det är således ett antal begrepp som är av central betydelse för patientens 
integritetsskydd, t.ex. begreppet ”hälso- och sjukvård”. Detta begrepp är av 
avgörande betydelse eftersom patientens integritetsskydd enligt OSL respek-
tive PSL gäller inom sådan verksamhet som är att anse som hälso- och sjuk-
vård. Vilka olika verksamheter som anses inrymmas i detta begrepp förändras 
över tid. Lagstiftarens åsikt om vad som är att anse som hälso- och sjukvård 
uttrycks dock företrädesvis i olika förarbeten till andra lagar än OSL och PSL, 
vilket ur ett patientperspektiv kan ifrågasättas. En patient borde inte vara 
hänvisad till att behöva läsa förarbeten till en mängd olika lagar för att kunna 
avgöra om hon har ett integritetsskydd i en viss verksamhet eller inte. Det 
kan också ifrågasättas om lagstiftarens sätt att hantera begreppet hälso- och 
sjukvård, dvs. att genom förarbetsuttalanden till olika lagar definiera vad som 
ska inrymmas i det, är förenligt med intentionen att integritetsskyddet bl.a. 
ska vara tydligt och enkelt att tillämpa. Enligt min mening borde lagstiftaren 
i OSL tydliggöra innebörden av begreppet hälso- och sjukvård, och därmed 
förhoppningsvis kunna minska risken för att det i ett enskilt fall skulle visa sig 
att bestämmelsen om hälso- och sjukvårdssekretess inte är tillämplig och där-
med att patientuppgifter är offentliga, dvs. i praktiken tillgängliga för svenska 
och utländska medborgare.939

Ett annat begrepp av central betydelse är ”annan medicinsk verksamhet”. 
Hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL gäller inte endast inom 
sådan verksamhet som är att anse som hälso- och sjukvård, utan även i annan 
medicinsk verksamhet. Liksom begreppet hälso- och sjukvård förändras över 
tid ändras även synen på begreppet annan medicinsk verksamhet. Lagstifta-
rens uppfattning om vad som ska anses utgöra annan medicinsk verksamhet 
uttrycks såväl i OSL som i förarbeten till olika lagar på hälso- och sjukvårdens 
område. De lagändringar som har vidtagits beträffande begreppet annan medi-
cinsk verksamhet har huvudsakligen skett i syfte att förtydliga att viss verksam-
het, inom offentlig hälso- och sjukvård, omfattas av sekretess. Så är fallet t.ex. 
med verksamhet som innebär insemination, befruktning utanför kroppen och 
omskärelse. Det synes som att lagstiftaren är mer angelägen om att det i lag 
tydligt framgår vad som inryms i begreppet annan medicinsk verksamhet, än 
vad som är fallet med begreppet hälso- och sjukvård. Lagkonstruktionen i detta 
avseende möjliggör för en patient att, genom att studera OSL, bilda sig en pre-
liminär uppfattning om hon har ett integritetsskydd i en viss verksamhet eller 

939 I avsnitt 4.3.1 diskuteras begreppet hälso- och sjukvård och på s. 133 f. ges förslag på hur 
regelverket skulle kunna ändras i syfte att skapa ett tydligt och troligen mer förutsägbart inte-
gritetsskydd för patienten inom såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård.
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inte. Beträffande den privata hälso- och sjukvården är tystnadspliktsbestäm-
melserna i PSL emellertid inte konstruerade på samma sätt som bestämmelsen 
om hälso- och sjukvårdssekretess i 25 kap. 1 § OSL. T.ex. saknas en formule-
ring om att tystnadsplikt även gäller i annan medicinsk verksamhet, vilket bl.a. 
innebär att det får anses tveksamt om patienten har ett integritetsskydd i privat 
bedriven verksamhet som innefattar åtgärder såsom insemination och befrukt-
ning utanför kroppen. Det får anses vara en allvarlig brist att patienten inom 
privat hälso- och sjukvård inte, på samma sätt som patienten inom offentlig 
sådan, är garanterad ett integritetsskydd även i sådana verksamheter som är att 
anse som annan medicinsk verksamhet.940 Lagkonstruktionen i detta avseende 
kan således inte anses överensstämma med intentionen att integritetsskyddet 
ska vara starkt samt lika mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård.

Ännu ett begrepp av avgörande betydelse för patientens integritetsskydd 
är begreppet ”hälsotillstånd och andra personliga förhållanden”. Någon legal-
definition av begreppet finns emellertid inte, utan i olika förarbeten, huvud-
sakligen till OSL, ger lagstiftaren uttryck för sin uppfattning om vad som 
avses. Avsikten med begreppet hälsotillstånd och andra personliga förhållan-
den är att det ska inrymma alla uppgifter som går att härleda till en identi-
fierbar person – allt från uppgift om patientens hälsotillstånd till uppgift om 
hennes adress, telefonnummer och ekonomi anses ingå. Beträffande detta 
begrepp får det anses att regelverkets konstruktion väl överensstämmer med 
intentionen om att integritetsskyddet ska vara starkt, tydligt samt lika mellan 
offentlig och privat hälso- och sjukvård.

Lagstiftarens avsikt att patienten inom offentlig hälso- och sjukvård ska ha 
ett starkt integritetsskydd kommer till uttryck i ”det omvända skaderekvisitet”. 
Det omvända skaderekvisitet innebär att en uppgift om en patients hälsotill-
stånd eller andra personliga förhållanden får röjas endast om det står klart att 
detta kan ske utan att patienten eller någon närstående till henne lider men. 
Det omvända skaderekvisitet brukar beskrivas som att det innebär att det råder 
en presumtion för sekretess, dvs. att uppgifter om patienter som huvudregel 
inte får lämnas ut. Lagstiftarens avsikt är att även patienten inom den privata 
hälso- och sjukvården ska ha ett starkt integritetsskydd. Den avsikten anses 
komma till uttryck genom formuleringen om att personalen inte obehörigen 
får röja uppgifter om en patients hälsotillstånd eller andra personliga förhål-

940 Om lagstiftaren anser att även patienten inom privat hälso- och sjukvård ska garanteras 
ett tydligt och troligen förutsägbart integritetsskydd t.ex. vid insemination och befruktning 
utanför kroppen framstår det som angeläget att vidta nödvändiga ändringar i regelverket. 
Förslag på sådana ändringar ges i avsnitt 4.3.2, s. 141.
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landen. Begreppet ”obehörigen” ges sin närmare innebörd i ett förarbetsutta-
lande från början av 1980-talet. I de fall integritetsskyddet i privat hälso- och 
sjukvård uppmärksammas i olika förarbeten brukar det hänvisas till detta 
förarbetsuttalande om att

”[v]id tolkningen av obehörighetsrekvisitet ter det sig naturligt att söka 
viss ledning i det skaderekvisit som finns i sekretesslagens motsvarande 
bestämmelser.”941

Det förefaller dock som att det ovan citerade förarbetsuttalandet över tid 
har kommit att uppfattas på ett annat sätt. T.ex. uttalas drygt 30 år senare i 
förarbetena till PDL att

”[v]id tolkningen av detta obehörighetsrekvisit brukar ledning sökas i sekre-
tesslagens regler.”942

Lagstiftarens uppfattning om vad som anses inrymmas i begreppet obehöri-
gen har således förändrats över tid. Denna förändrade uppfattning om hur 
begreppet kan tolkas har dock skett utan att det förts några principiella dis-
kussioner om patientens integritetsskydd i privat hälso- och sjukvård. Upp-
fattningen om att vid tolkning av obehörighetsrekvisitet ”brukar ledning 
sökas i sekretess lagens bestämmelser” upprepas närmast slentrianmässigt i 
nyare förarbeten samt även i viss praxis. Obehörighetsrekvisitet ger upphov 
till olika frågor såsom var den yttersta gränsen går för vad som kan anses 
inrymmas i begreppet obehörigen. Anser lagstiftaren att obehörighetsrekvisi-
tet inrymmer endast sådana sekretessbestämmelser som är tillämpliga inom 
hälso- och sjukvård? Eller är tanken att samtliga sekretessbestämmelser i nuva-
rande OSL inryms i begreppet obehörigen? Eller är det så att lagstiftaren 
anser att rättstillämparen fritt ska få välja vilka sekretessbestämmelser som i en 
enskild situation ska kunna tillämpas analogt? Ur patientens perspektiv kan 
det knappast anses godtagbart att hennes integritetsskydd är avhängigt ett så 
diffust begrepp som obehörigen. Lagstiftarens intentioner om att integritets-
skyddet bl.a. ska vara tydligt samt lika mellan offentlig och privat hälso- och 
sjukvård syns inte i regelverkets konstruktion, vilket får anses utgöra en all-
varlig brist.943

941 Prop. 1980/81:28 s. 23.
942 Prop. 2007/08:126 s. 248.
943 Ett sätt att tydliggöra patientens integritetsskydd i privat hälso- och sjukvård är att, liksom 
i OSL, konstruera det med ett omvänt skaderekvisit. Detta förslag till ändring av regelverket 
diskuteras i avsnitt 4.5.2, s. 159 ff.
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Integritetsskyddet är vidare konstruerat på så sätt att lagstiftaren skapat 
ventiler i det, som möjliggör ett utlämnande av uppgifter som omfattas av 
sekretess eller tystnadsplikt. En sådan ventil utgörs av att om patienten sam-
tycker till att uppgifter om henne lämnas ut får det ske, trots sekretess eller 
tystnadsplikt. Patientens möjlighet till självbestämmande i detta avseende kan 
dock anses vara en illusion eftersom utomståendes – särskilt myndigheters – 
behov av uppgifter i stor utsträckning tillgodoses genom bestämmelser som 
medger att uppgifter får röjas, oavsett patientens inställning. Lagstiftarens 
intention såsom den uttrycks i 2 a § HSL – att hälso- och sjukvården ska 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet – avspeglar 
sig således inte i regelverkets konstruktion. Utifrån regelverkets konstruk-
tion i detta avseende förefaller det som att lagstiftaren värderar patientens 
självbestämmande och integritet lågt. Integritetsskyddskommittén menade år 
2007 att hälso- och sjukvården har mer begränsade möjligheter än de flesta 
andra myndigheter att utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter till andra 
myndigheter. Enligt kommittén får sekretessregleringens konstruktion till 
följd att ett utlämnande av uppgifter i många fall förutsätter att patienten 
samtycker till ett sådant.944 Jag är dock inte ense med kommitténs uppfatt-
ning om betydelsen av patientens samtycke. Jag menar att det stora antalet 
sekretessbrytande bestämmelser ”spelar ut” samtyckets betydelse.

Ventiler, eller genombrott i integritetsskyddet, har också skapats genom 
bestämmelser som ålägger personalen att i vissa särskilt angivna fall lämna 
ut uppgifter. Den här studien visar att det i förhållande till enskilda personer 
och myndigheter finns ett mycket stort antal uppgiftsskyldigheter som bryter 
patientens integritetsskydd. Det som är särskilt tydligt är att lagstiftaren inte 
synes vara restriktiv när det gäller uppgiftsskyldigheter gentemot myndigheter. 
Eftersom uppgiftsskyldigheterna finns spridda i olika lagar och förordningar, 
är det i princip omöjligt att överblicka den sammantagna effekten av dessa.945 
Inte heller i detta avseende kan konstruktionen av regelverket anses över-
ensstämma med lagstiftarens intentioner om att regleringen av patientens 
integritetsskydd framför allt ska tillförsäkra patienten ett starkt skydd för den 
personliga integriteten samt vara tydlig och enkel att tillämpa.

Vidare har det skapats ventiler, eller genombrott i integritetsskyddet, inom 
offentlig hälso- och sjukvård som medger att offentliga vårdgivare i vissa sär-
skilda situationer får lämna ut uppgifter till enskilda personer och till andra 

944 Se SOU 2007:22 Del 2 s. 263.
945 I avsnitt 4.6.3.3, s. 188, föreslår jag att dessa uppgiftsskyldigheter ska samlas i en särskild 
lag om uppgiftsskyldighet i hälso- och sjukvården.
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myndigheter. Sådana sekretessbrytande bestämmelser innebär att personalen 
ska göra bedömningar, vilket kan anses motverka intentionen om tydliga och 
enkla regler. Några motsvarande ventiler har dock inte skapats inom privat 
hälso- och sjukvård, vilket innebär att intentionen om att integritetsskyddet 
ska vara lika i offentlig och privat hälso- och sjukvård inte syns i regelverket.

Sammanfattningsvis kan sägas att konstruktionen av patientens integritets-
skydd har följande brister. För det första att det begrepp som anger räckvidden 
för patientens integritetsskydd, nämligen hälso- och sjukvård, inte uttrycks i 
lag. För det andra att tystnadspliktsregleringen i PSL endast omfattar hälso- och 
sjukvård, men inte annan medicinsk verksamhet. För det tredje att patientens 
integritetsskydd i privat hälso- och sjukvård är avhängigt det oklara begreppet 
obehörigen. För det fjärde att patientens möjlighet att själv bestämma över 
spridningen av uppgifter rörande henne inte är bättre tillgodosedd, samt, för 
det femte, att bestämmelser om uppgiftsskyldigheter är spridda i ett stort antal 
lagar och förordningar.

8.3 Integritetsskyddets förändring över tid
Följande sammanfattande analys av integritetsskyddets förändring över tid 
utgår från tidpunkten för sekretesslagens ikraftträdande den 1 januari 1981. I 
förarbetena till sekretesslagen betonades att det, för ett fullgott integritetsskydd 
för information om en enskild hos en myndighet, i princip krävs att infor-
mationen inte vidarebefordras utanför den verksamhet i vilken den inhäm-
tats. Eventuella problem som sekretessregleringen skulle kunna orsaka, ansågs 
få lösas genom sekretessbrytande bestämmelser av olika slag. Lagstiftarens 
avsikt med sekretessen inom offentlig hälso- och sjukvård var att uppgifter om 
patienter endast i begränsad utsträckning skulle få lämnas från offentliga vård-
givare till enskilda personer och till andra myndigheter. De sekretessbrytande 
bestämmelser som fanns vid tidpunkten för sekretesslagens ikraftträdande var 
bl.a. den som innebar att den enskilde hade rätt att förfoga över sin sekretess. 
Med stöd av denna bestämmelse fick en uppgift om en patient lämnas ut, 
under förutsättning att patienten samtyckte till utlämnandet. För att en upp-
gift skulle vara tillåten att lämna ut i övriga fall krävdes att stöd för det kunde 
hittas i någon annan sekretessbrytande bestämmelse i sekretesslagen.

Från år 1981 fram till i dag har lagstiftaren vidtagit ett stort antal ändringar 
i sekretessregleringen, t.ex. har samtliga sekretessbrytande bestämmelser som 
finns samlade i 25 kap. OSL tillkommit efter sekretesslagens ikraftträdande. 
Gemensamt för dessa ändringar är att det i samtliga fall inneburit ökade 
möjligheter att lämna ut uppgifter till enskilda personer och till andra myn-
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digheter och således en motsvarande försvagning av skyddet för patientens 
personliga integritet. Lagstiftaren har således luckrat upp integritetsskyddet, 
samtidigt som lagstiftaren inte förefaller ha ändrat sin uppfattning om att 
patientuppgifter är skyddsvärda. Denna uppluckring av integritetsskyddet 
beror således på något annat än en förändrad syn på vikten av att garantera 
patienten ett starkt integritetsskydd. Det kan konstateras att sekretessgenom-
brotten huvudsakligen motiveras av effektivitet, men även av aspekter såsom 
patientsäkerhet och enkelhet. Ett försvagat integritetsskydd synes således vara 
det pris som patienterna får betala bl.a. för att myndigheter ska kunna bedriva 
sin verksamhet effektivt.

Offentlighets- och sekretesskommittén uttalade år 2003 att

”[i] den mån skyddet för den personliga integriteten har fått företräde framför 
offentligheten kan anledningen kanske sökas i ett skifte av våra värderings-
mönster där den privata sfären i allt större utsträckning får gå före den 
offentliga.”946

Motsatt förhållande får emellertid anses råda inom den offentliga hälso- och 
sjukvården, nämligen att den offentliga sfären i princip alltid går före den 
privata sfären. Det skulle också kunna beskrivas som att det sker en ”avpri-
vatisering” av hälso- och sjukvården i den bemärkelsen att information om 
patienterna inte längre hålls i en trängre krets, utan sprids till ett stort antal 
enskilda personer och myndigheter utanför vårdgivarens verksamhet.

Hur har då regleringen av integritetsskyddet inom den privata hälso- och 
sjukvården förändrats sedan början av 1980-talet? Det kan konstateras att 
lagstiftarens ursprungliga avsikt var att ett uppgiftsutlämnande från hälso- och 
sjukvårdspersonal skulle vara behörigt i tre fall. För det första om det efter 
en prövning i det enskilda fallet stod klart att uppgiften kunde röjas utan att 
patienten led men. För det andra om patienten samtyckte till ett utlämnande. 
För det tredje, slutligen, om det förelåg en uppgiftsskyldighet som angav att 
en uppgift skulle lämnas. Till skillnad från sekretessregleringen har det inte 
vidtagits några betydande förändringar i tystnadspliktsregleringen. Lagstifta-
ren ägnar väldigt lite uppmärksamhet åt patientens integritetsskydd i privat 
hälso- och sjukvård, vilket gör det svårt att hitta ett svar på varför tystnads-
pliktsregleringen får vara ”orörd”.

Förändringarna av patientens integritetsskydd över tid kan även ses i ljuset 
av att den tekniska utvecklingen har skapat utomordentliga möjligheter att på 
ett enkelt sätt tillgodose olika utomståendes intresse av att få tillgång till elek-

946 SOU 2003:99 s. 108.
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troniskt lagrade patientuppgifter. Från att patientjournalen förr betraktades 
som ”läkarens egna anteckningar i en skrivbordslåda” finns den numera i stora 
sammanhållna elektroniska journalsystem och från den elektroniska patient-
journalen lämnas en stor mängd uppgifter exempelvis till olika myndighe-
ters register. Det nationella målet är en journal per patient. Parallellt  med 
denna utveckling inför lagstiftaren fler och fler skyldigheter och möjligheter 
att lämna ut information från patientjournalen. Ur patientens integritetsper-
spektiv är det en oroväckande utveckling. I det långa loppet kan urholkningen 
av integritetsskyddet leda till ett minskat förtroende från patienten, vilket 
skulle kunna innebära en minskad benägenhet att ta kontakt med hälso- och 
sjukvården.

Landelius uttalar år 2011 att skyddet för den enskildes integritet inom 
området hälso- och sjukvården är en fråga som inte rönt särskilt stor upp-
märksamhet i den allmänna debatten. Landelius framhåller att det däremot 
under senare tid har förts en stundtals intensiv debatt rörande skyddet för 
den personliga integriteten vid företeelser som PKU-register, fingeravläsning 
i skolmatsalar, registrering av medicininköp på Apoteket, DNA-register,  
kamera övervakning, signalspaning m.m.947 Frågan är om förtroendet för 
hälso- och sjukvården skulle tåla en allmän debatt om den successiva urholk-
ning av patientens integritetsskydd?

8.4 Vem är den skyddsvärde patienten?
Bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt avser att utgöra ett starkt 
skydd för patientens personliga integritet. Det anses vara av stor betydelse 
att en patient ska känna sig trygg med att uppgifter om hennes hälsotill-
stånd m.m. inte sprids till utomstående, dvs. till andra enskilda personer 
eller till myndigheter utanför en vårdgivares verksamhet. Lagstiftarens avsikt 
med sekretess- respektive tystnadspliktsbestämmelserna är bl.a. att dessa ska 
utgöra en garanti för att de personer som är i behov av vård med förtroende 
ska kunna vända sig till hälso- och sjukvården. Vem är då den skyddsvärde 
patienten, dvs. vem är den patient som genom regelverkets konstruktion ges 
ett starkt skydd för den personliga integriteten?

Lagstiftaren framhåller i olika sammanhang att uppgifter om smittsamma 
sjukdomar och psykiska sjukdomar är särskilt integritetskänsliga. Det fram-

947 Se Landelius, Skyddet för den enskildes integritet inom hälso- och sjukvården, några 
reflektioner, i: Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll s. 151.
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hålls även att det är viktigt att personer med smittsamma sjukdomar och 
personer med psykiska sjukdomar uppsöker vård. Det kan därför tyckas att 
lagstiftaren borde garantera en patient med en smittsam sjukdom eller en 
psykisk sjukdom ett särskilt starkt integritetsskydd. Så är dock inte fallet.

Angående en patient med en smittsam sjukdom kan konstateras att en 
följd av regelverkets konstruktion är att hon saknar ett starkt integritetsskydd. 
En patient med hivinfektion kan utgöra ett exempel. Som huvudregel ska 
patientens identitet dokumenteras i patientjournalen. Lagstiftaren har dock 
möjliggjort för en person som misstänker att hon eller han bär på hivinfek-
tion att få ta ett blodprov anonymt. Rätten att få vara anonym vid hivtest 
motiveras av att

”[…] alla tänkbara ansträngningar [måste] göras för att snabbt hindra sprid-
ningen av sjukdomen AIDS. Det är av yttersta vikt att framför allt de som 
tillhör de s.k. riskgrupperna kan förmås att medverka till provtagning.”948

Lagstiftaren anser således att det är särskilt viktigt att personer som tillhör de 
s.k. riskgrupperna uppsöker vården och hivtestar sig. Patientens identitet ska 
dock dokumenteras i patientjournalen om resultatet av provtagningen visar 
att hon har en hivinfektion, vilket innebär att om provtagningen visar att 
patienten har en hivinfektion upphör hennes rätt till anonymitet. En patient 
som har en hivinfektion omfattas bl.a. av smittskyddslagens regler. I den lagen 
finns ett förhållandevis stort antal bestämmelser om uppgiftsskyldigheter. 
Dessa bestämmelser innebär att i vissa särskilt angivna fall ska uppgifter lämnas 
till utomstående, oavsett om patienten lider men av utlämnandet och oavsett 
hennes inställning till det. Mottagaren av sådan information kan t.ex. vara 
patientens närstående, patientens stödperson, smittskyddsläkare, läkare vid en 
kriminalvårdsanstalt och landsting. Om en patient med hivinfektion berövas 
friheten t.ex. genom beslut om isolering eller tillfällig isolering, så förlorar hon 
sitt integritetsskydd eftersom beslut om frihetsberövande åtgärd inte omfattas 
av sekretess, utan är offentligt. Därutöver, om det är fråga om en patient som i 
egenskap av misstänkt i brottmål genomgått en provtagning för hivinfektion, 
ska uppgift om resultatet av hivtestet lämnas till målsägande i det aktuella 
brottmålet.

Beträffande patienter med hivinfektion kan således sägas att från lagstif-
tarens sida synes det finnas ett starkt önskemål om att vissa personer ska 
träda in i den ram där hälso- och sjukvård ges och genomgå hivprovtag-

948 SOU 1985/86:15 s. 23.
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ning. En patient med en hivinfektion omfattas av smittskyddslagens olika 
sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldigheter, vilket får anses 
innebära en väsentlig försvagning av hennes integritetsskydd. Om patienten 
tvångsisoleras, mister hon sitt integritetsskydd vad gäller uppgiften om att 
hon är tvångsisolerad eftersom en sådan uppgift är offentlig, dvs. i praktiken 
tillgänglig för svenska och utländska medborgare. Regelverkets konstruktion i 
detta avseende innebär således att en patient med hivinfektion inte kan anses 
utgöra den skyddsvärde patienten.

En patient med en psykisk sjukdom behöver inte frivilligt ha trätt in i den 
ram där hälso- och sjukvård ges och där information om henne samlas in samt 
i förekommande fall även journalförs, utan det kan vara fråga om att en patient 
befinner sig inom denna ram efter att beslut fattats om att hon ska er  hålla 
tvångsvård. Det kan konstateras att en följd av regelverkets konstruktion är att 
en patient med en psykisk sjukdom saknar ett starkt integritetsskydd, åtmins-
tone om hon vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller rätts-
psykiatrisk vård. Uppgift om en patient som inom offentlig hälso- och sjukvård 
vårdas med stöd av någon av dessa tvångslagar omfattas förvisso av hälso- och 
sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL, men regelverket är konstruerat så 
att i vissa särskilda fall ska sekretessbelagda uppgifter om patienten lämnas till 
andra myndigheter såsom polismyndigheter, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrel-
sen, Kriminalvården och domstol. Dessa uppgiftsskyldigheter som finns i olika 
lagar och förordningar får anses innebära en väsentlig försvagning av patientens 
integritetsskydd. Lagstiftaren har även skapat en sekretessbrytande bestäm-
melse som ger offentliga vårdgivare möjlighet att i vissa särskilt angivna fall 
lämna ut uppgifter om patienten till andra offentliga vårdgivare och till social-
tjänsten. Dessutom, uppgift om att en patient erhåller psykiatrisk tvångsvård 
omfattas inte av sekretess, vilket innebär att en patient förlorar sitt integritets-
skydd avseende uppgiften om att hon vårdas inom psykiatrin med tvång. Om 
det är fråga om en patient som erhåller rättspsykiatrisk  vård ska vissa uppgifter 
om henne lämnas till målsägande i det aktuella brottmålet. Som en följd av 
regelverkets konstruktion kan en patient med en psykisk sjukdom inte anses 
utgöra den skyddsvärde patienten, åtminstone inte om hon vårdas med stöd 
av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård. Den 
manliga patient som nämns i det fiktiva fallet i inledningen av avsnitt 1.1 kan, 
om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda, således komma att tillhöra 
en patientgrupp som saknar ett starkt integritetsskydd.

En vuxen patient som på grund av medvetslöshet, demens eller annan 
omständighet saknar förmåga att samtycka till ett uppgiftsutlämnande, kan 
inte heller anses utgöra den skyddsvärde patienten, åtminstone inte inom 
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offentlig hälso- och sjukvård. Lagstiftaren har genom olika sekretessbrytande 
bestämmelser i OSL skapat möjligheter för offentliga vårdgivare att lämna 
ut patientuppgifter till olika utomstående. Det kan t.ex. vara fråga om att 
sekretessbelagda uppgifter får lämnas till andra offentliga vårdgivare, till social-
tjänsten, till privata vårdgivare samt till privat verksamhet på socialtjänstens  
område. Dessa sekretessbrytande bestämmelser får anses utgöra en försvagning 
av patientens integritetsskydd inom offentlig hälso- och sjukvård. Inom den 
privata hälso- och sjukvården behåller dock patienten som huvudregel sitt 
starka integritetsskydd. Lagstiftaren har emellertid skapat en möjlighet att 
utan patientens samtycke lämna ut uppgifter från privata journaler som har 
omhändertagits och som förvaras i ett landstingsarkiv. En av förutsättningarna 
för ett sådant utlämnande är att patienten på grund av medvetslöshet eller 
andra omständigheter inte kan samtycka till utlämnandet. Lagkonstruktionen 
i detta avseende innebär således att det starka integritetsskyddet i privat hälso- 
och sjukvård försvagas om Socialstyrelsen beslutar att omhänderta en privat 
vårdgivares patientjournaler. Som en följd av regelverkets konstruktion kan en 
patient som på grund av sitt hälsotillstånd saknar förmåga att samtycka till ett 
utlämnande inte anses utgöra den skyddsvärde patienten, i vart fall inte inom 
offentlig hälso- och sjukvård.

Inom offentlig hälso- och sjukvård finns det en möjlighet att vägra lämna 
ut uppgifter om yngre barn till deras vårdnadshavare. Lagstiftaren har således 
skapat ett särskilt integritetsskydd för den underåriga patienten också gent-
emot vårdnadshavaren, vilket motiveras på följande sätt:

”[u]tgångspunkten precis som hittills skall vara att vårdnadshavaren skall ha 
insyn i sekretesskyddat material som gäller barnet för att kunna fullgöra sina 
åligganden enligt föräldrabalken. Men eftersom ett barn ibland kan ha behov 
av ett sekretesskydd även i förhållande till sin vårdnadshavare bör det emel-
lertid finnas undantag från denna princip.”949

Något motsvarande integritetsskydd för underåriga patienter inom privat 
hälso- och sjukvård har dock inte skapats.

Sammantaget förefaller det som att den skyddsvärde patienten är ett barn 
inom offentlig hälso- och sjukvård.

949 Prop. 1988/89:67 s. 37.

12-35 Iustus Sandén 1 aug   327 2012-08-01   11.08



328

8 Sammanfattande analys

8.5 Offentligt – privat
Bestämmelserna om sekretess i OSL och tystnadsplikt i PSL har olika utform-
ning, men lagstiftaren tycks anse att patientens integritetsskydd är detsamma, 
oavsett om det fråga om offentlig eller privat hälso- och sjukvård. Studien 
visar emellertid att integritetsskyddet inte är detsamma, utan att det finns 
skillnader i patientens integritetsskydd mellan offentlig och privat hälso- och 
sjukvård.

Patientens integritetsskydd gentemot hennes närstående får, utifrån regel-
verkets konstruktion, anses vara starkare i offentlig hälso- och sjukvård än i 
privat sådan. Det finns ett antal uppgiftsskyldigheter i lagar och förordningar 
som ska fullgöras gentemot patientens närstående. Beträffande den offent-
liga hälso- och sjukvården är regelverket konstruerat på så sätt att tillåtna 
genombrott i patientens integritetsskydd måste regleras i OSL eller i lag som 
OSL hänvisar till. Vad gäller sekretessbelagda uppgifter som ska lämnas till 
patientens närstående hänvisar OSL endast till smittskyddslagen, vilket inne-
bär att det är tillåtet för smittskyddsläkaren att, oavsett om patienten lider 
men och oavsett hennes inställning, fullgöra sin skyldighet att lämna vissa 
särskilda uppgifter till patientens närstående. För att det ska vara tillåtet att 
fullgöra uppgiftsskyldigheter i andra lagar än smittskyddslagen måste stöd för 
ett utlämnande hittas på annat håll i OSL, t.ex. att patienten samtycker till 
att uppgifter om henne lämnas till hennes närstående. Detsamma gäller för 
uppgiftsskyldigheter som anges i förordningar.

Konstruktionen av tystnadspliktsregleringen i PSL innebär däremot att 
samtliga uppgiftsskyldigheter gentemot patientens närstående, som regleras i 
lagar eller förordningar, får fullgöras utan att tystnadsplikten uppställer hinder 
för det. Detta innebär att det inom privat hälso- och sjukvård finns ett större 
utrymme än inom offentlig sådan att, oavsett om patienten lider men och 
oavsett hennes inställning, lämna uppgifter till patientens närstående. T.ex. får 
uppgift lämnas till patientens närstående om att patienten bedöms som farlig 
för sig själv eller för en annan person samt att patienten har kort tid kvar att 
leva eller har avlidit, trots att tystnadsplikt gäller för uppgiften.

Vårdnadshavare är en speciell grupp av närstående. Inom offentlig hälso- 
och sjukvård har lagstiftaren konstruerat ett särskilt integritetsskydd gentemot 
den underåriga patientens vårdnadshavare. Något motsvarande integritets-
skydd för underåriga patienter inom privat hälso- och sjukvård har dock inte 
skapats.

Patientens integritetsskydd gentemot myndigheter får, utifrån regelverkets 
konstruktion, anses vara starkare inom den privata hälso- och sjukvården 
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än inom offentlig sådan. Inom offentlig hälso- och sjukvård finns det sekre-
tessbrytande bestämmelser som ger offentliga vårdgivare möjlighet att i vissa 
särskilt angivna fall lämna ut uppgifter om patienten till andra myndigheter. 
Dessa sekretessbrytande bestämmelser innebär att sekretessen inte hindrar att 
uppgifter lämnas exempelvis till andra offentliga vårdgivare, socialnämnden, 
polisen och regeringen. Något sådan motsvarande reglering finns dock inte 
inom den privata hälso- och sjukvården.

Sammanfattningsvis kan regelverkets konstruktion i detta avseende beskrivas 
som att inom den offentliga sfären tillåts myndigheter att vara närmare den 
enskilda patienten, än vad som är fallet i den privata sfären där myndighe-
ter hålls på ett längre avstånd. Inom den privata sfären tillåts närstående att 
vara närmare den enskilda patienten, än vad som är fallet i den offentliga 
sfären där närstående hålls på ett längre avstånd från patienten. Regelverkets 
konstruktion i detta avseende överensstämmer således inte med lagstiftarens 
intentioner att integritetsskyddet ska vara lika mellan offentlig och privat 
hälso- och sjukvård. Regelverkets konstruktion stämmer inte heller med lag-
stiftarens uppfattning om att integritetsskyddet är lika i offentlig och privat 
hälso- och sjukvård, dvs. att det skulle sakna betydelse för patienten om hon 
erhåller vård inom offentlig eller privat hälso- och sjukvård. Förenklat, och 
något tillspetsat, kan sägas att en patient som i största möjliga utsträckning 
vill hemlighålla uppgifter om sig själv i förhållande till myndigheter, bör söka 
privat hälso- och sjukvård. Om en patient däremot vill försäkra sig om att 
uppgifter om henne i så stor utsträckning som möjligt hemlighålls i förhål-
lande till hennes närstående, så bör hon söka offentlig hälso- och sjukvård.

figur 2. Skillnaderna mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård, avseende 
patientens integritetsskydd gentemot närstående respektive myndigheter, illustreras 
genom dessa cirklar.
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8.6 Makten över integritetsskyddet
Inom offentlig hälso- och sjukvård råder en presumtion för sekretess medan 
det inom privat hälso- och sjukvård anses råda en presumtion för tystnads-
plikt. Lagstiftarens avsikt med presumtionen för sekretess respektive tystnads-
plikt är att markera att en uppgift om en patient är särskilt skyddsvärd. Denna 
presumtion bryts dock om det står klart att varken patienten eller hennes 
närstående lider men av att uppgiften lämnas till enskilda personer eller till 
myndigheter. Vidare får sekretessen brytas om patienten samtycker till att 
uppgiften lämnas ut. Detsamma anses gälla beträffande tystnadsplikten, dvs. 
att det är tillåtet att lämna ut uppgifter om patienten samtycker till det. Det 
är dock inte endast patientens samtycke som innebär ett tillåtet genombrott i 
patientens integritetsskydd. Regelverket är konstruerat på så sätt att sekretess 
och tystnadsplikt även får åsidosättas om det i lag eller förordning anges att en 
uppgift ska lämnas till utomstående. Det finns ett mycket stort antal sådana 
uppgiftsskyldigheter som beslutats av riksdag eller regering.

Genom lagstadgade uppgiftsskyldigheter behåller riksdagen makten över 
skyddet för patientens personliga integritet. Regelverket har emellertid skapats  
på så sätt att även uppgiftsskyldigheter i förordningar bryter patientens inte-
gritetsskydd. Riksdagen har således överlämnat till regeringen att bestämma 
över patientens integritetsskydd. Det kan dock konstateras att det, beträffande 
offentlig hälso- och sjukvård, inte ansetts självklart att så ska vara fallet.

”[f ]rån saklig synpunkt kan det däremot i vissa fall te sig tveksamt att rege-
ringen kan tunna ut en av riksdagen i lag beslutad sekretess till skydd för 
enskilda genom föreskrifter som medger att information lämnas från en myn-
dighet till en annan […].”950

Med hänsyn till den koppling som sekretessregleringen har till grundlag kan 
det ifrågasättas om regeringen ska ges rätt att besluta om inskränkningar i 
patientens integritetsskydd inom offentlig hälso- och sjukvård.

En annan kritisk synpunkt som kan riktas mot att regeringen tillåts besluta 
om uppgiftsskyldigheter är att det från ett konstitutionellt perspektiv kan ses 
som ett problem att riksdagen inte deltar i prövningen av behovet av upp-
giftsskyldigheter. Vidare skulle konstruktionen av regelverket i detta avseende 
kunna ses som en förskjutning av makten och inflytandet över integritets-
skyddet, vilket skulle kunna innebära att det demokratiska majoritetstyret 
riskerar att försvagas.951

950 Prop. 1979/80:2 s. 323.
951 Jfr t.ex. Brännström, Förrättsligande s. 49.
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Riksdagen är emellertid själv ansvarig för att integritetsskyddet får för-
svagas även av andra än riksdagen själv. Enligt min mening finns det anled-
ning att överväga om inte riksdagen borde ta tillbaka makten över patientens 
integritets skydd.

8.7 Avslutande kommentar
Jag anser att det finns en obefogad uppfattning om ett starkt integritetsskydd 
inom hälso- och sjukvården. Enligt min mening talar starka skäl talar för att 
vidta lagstiftningsåtgärder i syfte att stärka patientens integritetsskydd inom 
hälso- och sjukvården. Ett sådant skäl utgörs av att det är av största vikt att 
patienten känner förtroende för hälso- och sjukvården och dess personal och 
att patienten kan lita på att de uppgifter som patienten lämnar inte röjs för 
utomstående. En patient som inte är säker på att uppgifter om henne hemlig-
hålls för utomstående kan välja att utelämna även sådana uppgifter som t.ex. 
kan behövas för att kunna ställa en korrekt diagnos. Vissa personer kanske 
till och med undviker att söka vård av rädsla för att uppgifter kan komma att 
lämnas till utomstående. Ett bristande skydd för integritetskänsliga uppgif-
ter kan i förlängningen leda till att medborgarnas förtroende för hälso- och 
sjukvården minskar eller rent av försvinner. Att patienten garanteras ett starkt 
skydd för den personliga integriteten är således av grundläggande betydelse 
inom området för hälso- och sjukvård.

Ett annat skäl är att de försämringar av patientens integritetsskydd som 
skett över tid innebär ett betydande avsteg från de värderingar som legat till 
grund för sekretessen och tystnadsplikten inom hälso- och sjukvården samt 
från de värderingar som uttrycks i 2 a § HSL, nämligen att vården ska bygga 
på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Ett tredje skäl för att vidta ändringar i regelverket är att det i artikel 8 
Europakonventionen uppställs ett krav på att den enskildes rätt till respekt för 
privatlivet ska skyddas. Artikelns räckvidd är inte begränsad till att innehålla 
endast ett skydd mot direkta angrepp från staten mot den enskilde. Varje 
konventionsstat har också en positiv förpliktelse att vidta åtgärder för att se 
till att den enskildes rättigheter skyddas, inom såväl den offentliga som den 
privata sektorn. Jag menar att det finns anledning att fundera över om det 
kan vara så att Sverige, genom att konstruera ett oklart skydd för patientens 
personliga integritet i den privata hälso- och sjukvården, möjligen inte lever 
upp till sina förpliktelser enligt artikel 8 Europakonventionen.
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This thesis focuses on the protection of the patient’s privacy in healthcare in 
Sweden. It is crucially important that the patient has confidence in the health-
care and that patient data are kept secret from other persons and authorities. 
A patient who is unsure about confidentiality may choose not to provide data 
that could prove necessary for healthcare personnel to arrive at an accurate 
diagnosis. Some individuals might even avoid seeking medical help from fear 
that data may be spread to outsiders. Inadequate protection of sensitive data 
may lead to the confidence of citizens in healthcare eventually eroding or 
vanishing completely. Protection of patient privacy is thus of fundamental 
importance in this area.

Regulations aimed at ensuring protection of individual privacy exist at 
both international and national levels. At a European level, Article 8 of the 
Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms offers the main protection of individual privacy. At 
a national Swedish level, both the constitution and other acts contain regula-
tions aimed at protecting individual privacy. In the area of healthcare, the 
intention of the legislator is that the regulations regarding secrecy in public 
healthcare and confidentiality in private healthcare will guarantee protection 
of patient privacy. Secrecy in public healthcare is regulated mainly in Chap-
ter 25, Section 1 of the Swedish Public Access to Information and Secrecy 
Act (2009:400). In private healthcare, confidentiality is regulated mainly in 
Chapter 6, Section 12, first paragraph, and Section 16 of the Swedish Act on 
Patient Safety (2010:659). 

The overall purpose of the thesis is to examine and analyse the legislator’s 
intentions and the juridical construction regarding the rules of secrecy and 
confidentiality, from the perspective of patient privacy. The starting point of 
the thesis is that the patient’s privacy should be strongly protected. The overall 
purpose can be divided into four sub-purposes. The first is to describe and 
analyse the terms ‘secrecy’ and ‘confidentiality’, look into who should observe 
secrecy and confidentiality and scrutinize the medical record as a source of 
information for various parties. The second sub-purpose is to investigate and 
analyse the protection of individual patient privacy offered by the regulations 
on secrecy and confidentiality and whether this protection corresponds to the 
protection of patient privacy as intended by the legislator. The third sub-pur-
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pose is to examine and analyse the conditions under which patient data can be 
provided by healthcare to other persons and other authorities. The fourth and 
final sub-purpose is to analyse whether the protection for individual patient 
privacy is the same in public and private healthcare or if there are differences 
between the two regarding privacy protection for patients.

In Chapter 1, the subject of the thesis, its purpose, delimitations, methods 
and materials are presented. The basis for the thesis – privacy – and current 
research are also discussed. Regarding methods and materials, this is a legal 
study, based largely on legal sources of legislative acts and preparatory leg-
islative materials. The established practices studied are judgments from the 
Supreme Administrative Court and the administrative courts of appeal as well 
as verdicts from the Parliamentary Ombudsmen and the Medical Responsibil-
ity Board. The National Board of Health and Welfare’s regulations and general 
advice are also used as source material for the thesis. In addition to the limited 
legal research in the area, literature in the form of hand books has been used.

Chapter 2 begins with a description of the parties active in healthcare in 
Sweden – government and municipal authorities provide public healthcare, 
while limited companies and other civil law entities carry out private health-
care. The regulations applicable to authorities and civil law entities vary some-
what, meaning that, among other things, the protection of individual patient 
privacy may differ between public and private healthcare. In this chapter, 
the definition of secrecy and confidentiality is described and analysed more 
closely. Further, I examine which actors in public and private healthcare have 
an obligation to observe secrecy and confidentiality. In this chapter, I establish 
that the term ’secrecy’ is defined in law and that it means that personnel in 
public healthcare are banned from disclosing data about a patient and that 
this ban encompasses every kind of disclosure, and also that they are banned 
from using data about a patient outside the healthcare. The law states that 
this ban on disclosing data applies both in relation to individuals and other 
authorities. I also establish that the regulations governing confidentiality in 
private healthcare are not as clear as those that apply to secrecy in public 
healthcare. For example, as the term ’confidentiality’ is not defined in law, it 
is difficult for a patient to determine what it means when personnel in private 
healthcare are said to be bound by confidentiality. 

Regarding the question of who, in healthcare, should observe secrecy and 
confidentiality, I establish that the legislator has chosen somewhat differing 
methods to delimit this group of people. I am critical of the legislator’s choice 
of method for indicating which actors should observe confidentiality in pri-
vate healthcare, as the legal construction in this regard makes it very difficult 
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for a patient to determine in advance whether the personnel encountered are 
obliged to keep data secret. I emphasize that because healthcare nowadays 
are more often performed by civil law entities, it is important to change the 
regulations regarding confidentiality in order to create a clearer and probably 
more predictable protection of privacy in private healthcare. In this chapter, 
I present suggestions for such legal amendments.

In Chapter 3, the information source constituted by the medical record 
is examined and analysed. When the patient, either by choice or following 
coercive measures, steps into the sector where healthcare are delivered, a pro-
cess of data collection is begun, for example through conversations, examina-
tions or the taking of specimens. Some of these varyingly sensitive data are 
documented in the medical record which is then used by healthcare person-
nel as a tool in their work, but also in other situations, such as the follow-
up of business operations, quality assurance, research and education. Data 
from the medical record are passed to the files of various authorities. In this 
chapter, I investigate and analyse the possibilities patients have to determine 
what should be documented about them, to remain anonymous, to influence 
subsequently what has been documented about them and to determine who 
should be allowed to read their record. I also study and analyse questions 
regarding who has the right to study the contents of a medical record held by 
a public or private caregiver.

Regarding the patients’ possibilities to determine what should be docu-
mented about them, it is of no significance whether they are visiting a public 
or private caregiver; regardless of their attitude, a medical record must be kept. 
A patient who does not want data about her/him entered into the record has 
two options. Either they can refrain from seeking out healthcare or they can 
restrict the data given to the personnel thus determining to a certain extent 
what is documented. That it is unnecessary to obtain patient consent to keep 
a medical record can be seen as an indication that the interest of sound and 
secure care is guaranteed at the expense of the patient’s possibilities to deter-
mine which data they wish to disclose to others. According to law, certain data 
must be documented in the medical record, meaning that the patient cannot 
individually influence the contents of their record. The patient’s identity is 
one example of information which must be kept on record, meaning that a 
patient has no legal right to remain anonymous. A patient who has opinions 
about what has been recorded has various possibilities for influencing the 
content of their medical record – the most effective being to have the medical 
record or parts of it destroyed. However, this requires the National Board of 
Health and Welfare to grant the request for destruction of the record.
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In contrast to the situation regarding the keeping of medical records, there 
are significantly greater differences between public and private healthcare as 
concerning the right to study the contents of a medical record. Most differ-
ences can be explained by the fact that in public healthcare, public documents 
are kept, whereas in private healthcare, only private documents are kept. I 
establish that in this regard the regulations are so constructed that the privacy 
of the private healthcare patient has stronger protection than the patient in 
public healthcare. I propose amendments to the regulations aimed at elimi-
nating certain differences between public and private healthcare. 

In Chapter 4, I investigate and analyse the juridical content of privacy 
protection, i.e. how the rules on secrecy and confidentiality in public and 
private healthcare, respectively, are constructed. The chapter begins with a 
historical overview. Thereafter, the conditions under which data may be pro-
vided by healthcare to individuals and authorities are studied. The basis for 
this study and analysis is the structure of the regulation regarding health and 
medical service secrecy in Chapter 25, Section 1 of the Swedish Public Access 
to Information and Secrecy Act. The questions posed in this chapter are there-
fore: 1) To which activities are secrecy and confidentiality applicable? 2) What 
types of data are encompassed by secrecy and confidentiality? 3) How strong 
are the secrecy and the confidentiality? In order to investigate and analyse 
privacy protection in public and private healthcare, it is also necessary to take 
into account the various regulations stating when data about a patient may be 
provided despite its being protected by secrecy or confidentiality rules. There-
fore, privacy protection is also investigated as it pertains to another question, 
namely: 4) When can data regarding a patient be provided, despite this data 
being protected by secrecy or a confidentiality rules? 

Secrecy in accordance with the Public Access to Information and Secrecy 
Act applies to healthcare and other medical activities, while confidentiality 
in accordance with the Patient Safety Act applies only to healthcare. I estab-
lish regarding question one, about the activities in which patients are offered 
privacy protection, that the term ’health and medical service’ is of central 
importance. The core of the term ’health and medical service’ in these acts 
is how the term is defined in another act, namely the Swedish Health and 
Medical Services Act (1982:763). According to the Health and Medical Ser-
vices Act “health and medical services” means “measures to medically prevent, 
investigate and treat diseases and injuries”. I establish that current healthcare 
is different, with new treatment methods, new techniques etc., but that a term 
over 40 year old in some cases still governs how patient privacy protection is 
constructed today. I also emphasize that there should be a minimum require-
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ment that patient privacy protection should be constructed in the same way 
in public and private healthcare. I therefore suggest that confidentiality, in 
accordance with the Patient Safety Act, should also apply to private care givers 
conducting other medical activities, such as insemination and conception 
outside the body.

The second question in this chapter relates to the types of data that can 
be kept secret from outsiders. The objects of secrecy and confidentiality, in 
accordance with the Public Access to Information and Secrecy Act and the 
Patient Safety Act, respectively, are data pertaining to the patient’s health or 
other personal conditions. In this regard, it is of no significance to the patient 
if they are cared for by public or private healthcare. The term ’health or other 
personal conditions’ encompasses all data which can be traced to an identifi-
able patient. 

The third question in this chapter relates to the strength of privacy protec-
tion. In both public and private healthcare, the presumption is for secrecy 
and confidentiality respectively, i.e. the legislator has so constructed privacy 
protection that data may only be disclosed to an outsider if it is clear that such 
a disclosure will not be detrimental to either patient or relatives. The intent of 
the legislator in creating this presumption is to ensure that an examination of 
detriment is conducted in each case, before data about a patient is disclosed to 
another individual or an authority. One way of eliminating the risk of detri-
ment to the patient is to anonymize the data before disclosure or to disclose 
it only with restrictions. The latter alternative, disclosure with restrictions, 
is only possible in public healthcare. If the data cannot be disclosed after a 
detriment examination, in anonymized form or with restrictions, it is still 
possible to disclose it if the patient consents to disclosure. I am critical of the 
lack of clarity in regulations regarding the requirements for patient consent 
for disclosure, for example there is no requirement governing the formulation 
of the consent. I suggest amendments to the regulation, aimed at strengthen-
ing privacy protection for the patient.

The fourth question in this chapter relates to the legislator’s construction of 
the regulation so as to ensure that secrecy and confidentiality do not become 
obstacles to the exchange of information between authorities or to persons 
other than the patient obtaining certain information from healthcare. These 
exceptions from secrecy and confidentiality mean that a very large amount of 
sensitive data about the patient can be disclosed to outsiders, despite secrecy 
and confidentiality. Such exceptions have been designed either as a duty to 
disclose data or as a possibility, but not a duty, to disclose data. Regulations 
requiring data to be disclosed, so-called duty of information, are currently 
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dispersed over a large number of statutes issued by the parliament and the 
government. In this chapter I emphasize that such a situation is unaccept-
able from the perspective of patient privacy. It is probably impossible for 
a patient to get any idea of what personal data may be disclosed to other 
persons or other authorities, without her consent or knowledge. Regulations 
making it possible to disclose patient data to outsiders apply only within the 
public healthcare. The intention of the legislator is, however, that some of 
these regulations, which cancel secrecy and make it possible to disclose data, 
should also apply to private healthcare. But the legislator has not yet expressed 
this intention in a regulation. I am sharply critical of the legislator for thus 
accepting an unclear, and probably unpredictable, patient privacy protection 
in private healthcare.

In Chapter 5, patients’ right to information about themselves and restric-
tions on this right are investigated and analysed. The chapter begins with an 
explanation of how the regulations regarding secrecy and confidentiality are 
of interest to the patient in two different ways: partly as protection of the 
patient’s privacy and partly as limitations on the patient’s right to personal 
information, when secrecy or confidentiality are in operation. 

There are regulations aimed at guaranteeing the patient’s access to informa-
tion about him/herself, for example the regulations concerning the caregiver’s 
and health and service personnel’s informational duties towards the patient. 
The patient’s right to study the contents of their own medical record could 
also be considered such a guarantee. In this chapter, I focus mainly on three 
different patient groups: underage patients, functionally impaired patients 
and patients with no command of the Swedish language. The most under-
informed patient group as regards oral information is probably patients with 
a functional impairment that either makes it impossible for them to receive 
the information or makes it difficult for them to understand and assimilate 
the information. Gaining access to the source of information constituted by 
the medical journal requires activity on the patient’s part. The most under-
informed patients in this respect are probably those who are judged to lack 
legal competence, as this circumstance is an obstacle for such patients when 
requesting access to their own medical journal. 

Usually, secrecy and confidentiality cannot be referred to in relation to the 
individual patient but there are two exceptions to this rule. The first is that 
data about the patient’s health can in certain cases be kept secret even from the 
patient. The second exception is that data on the patient provided by an indi-
vidual other than the patient, a so-called informant, can in certain cases be 
kept secret even from the patient. These two exceptions constitute restrictions 
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on both the caregiver’s and the healthcare personnel’s various informational 
duties towards the patient and on the patient’s right to study the contents of 
their own medical journal. The exceptions are thus restrictions on patients 
right to information about themselves. I establish that the construction of 
the regulation means that the right of patients information about themselves 
is met to a greater extent within private than within public healthcare. I fur-
ther establish that both these exceptions from the patient’s right to informa-
tion seem mainly targeted at patients receiving psychiatric care. The existing 
established practice regarding application of the first exception, by which 
information about the patient’s health can in certain cases be kept secret 
from the patient him/herself, almost exclusively pertains to patients within 
the psychiatric field. The existing established practice regarding application 
of the second exception, that in certain cases the identity of an informant etc. 
can be kept secret from the patient, also almost exclusively pertains to patients 
in the psychiatric field. It therefore seems highly likely that the most under-
informed patients in this respect are those receiving psychiatric care, which 
presumably was the intention of the legislator.

In Chapter 6, the patient’s privacy vis-à-vis two groups of individuals is 
discussed. The first group comprises persons in the patient’s proximity who 
could be defined as kin. The second group comprises the underage patient’s 
legal guardians, who can be seen as an even more specific group of kin. The 
chapter begins with a discussion of the term “kin”. Thereafter, the various 
regulations stating that data, despite secrecy and confidentiality, should be 
provided to the patient’s kin are examined and analysed. One information 
duty examined is that which entails kin in some cases being informed that 
the patient is a carrier of a contagious disease. Another information duty 
examined is that which entails kin being informed if a patient is dangerous 
to themselves or others. Yet another information duty examined is that which 
entails a patient’s kin being informed if the patient in question dies or if their 
health deteriorates markedly. I establish that, from a patient perspective, the 
construction of regulations in this respect give the patient in public healthcare 
greater protection of privacy vis-à-vis kin than the patient in private health-
care. As the legislator’s intention is that protection of patient privacy should 
be the same in both public and private healthcare, I suggest amendments to 
the regulations aimed at eliminating these differences. 

I also examine and analyse the obligation of caregivers and healthcare 
personnel, in certain cases, to give so-called replacement information to the 
patient’s kin. Such information should be given if an adult patient is medi-
cally incompetent. Medical incompetence may result from a patient being 
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unconscious, confused, exhausted, demented or in serious pain, making it 
impossible for them to receive information. I discuss under what conditions 
the regulations concerning secrecy and confidentiality, respectively, mean that 
replacement information can be given to the patient’s kin. I establish that 
there are flaws in the construction of the regulations, which could lead to the 
interpretation that data on medically incompetent patients can essentially 
always be provided to kin. I point out that it seems to be important to rewrite 
certain regulations in order to create a clearer, and probably more predictable, 
protection of privacy. I emphasize that it should be particularly important to 
the legislator to guarantee stronger privacy protection for medically incom-
petent patients.

The second group discussed in this chapter comprises of the underage 
patient’s kin. I examine the legal guardian’s rights and duties to make deci-
sions for their child, the child’s right to privacy protection vis-à-vis their legal 
guardians and the information duties of healthcare personnel when giving 
care to a child. Thereafter, I investigate the child’s privacy protection vis-à-vis 
the legal guardian in three specific cases, namely: the prescribing of birth con-
trol measures, abortion and psychiatric care. I point out, among other things, 
that the basis for the child’s privacy protection in healthcare is not regulated 
by either the Public Access to Information and Secrecy Act or the Patient 
Safety Act, but in Chapter 6, Section 11 of the Children and Parents Code. I 
establish that the somewhat unclear construction of child privacy protection 
vis-à-vis the legal guardian appears to create some problems in adjudication. 

In Chapter 7, patient privacy in relation to the police is examined and 
analysed, focusing mainly on the regulations stating that certain data should 
be provided to police, even if the patient may suffer injury from such disclo-
sure and even if they do not consent to the disclosure. All of these informa-
tion duties have been devised in order to ensure that healthcare can provide 
certain data to police authorities and the Swedish Security Service. One of 
the information duties examined means that data about a patient’s presence 
in a hospital can, in certain situations, be given to a police authority. Another 
information duty examined is that data indicating that a patient is unfit for 
medical reasons to possess firearms should be submitted to a police authority. 
The third information duty studied means that in certain cases data which 
the Security Service needs must be provided. I explain that these informa-
tion duties must be assumed to have arisen from a balancing of interest on 
the part of the legislator, between the patient’s privacy and a contradictory 
interest, where the latter has been considered stronger. I further explain that I 
assume that the information duties can be considered the result of the legisla-
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tor judging the infringement of the patient’s privacy to be acceptable. Another 
question examined in this chapter is, therefore, what interest or interests have 
been balanced against the patient’s interest concerning protection of privacy. 
I establish that in the cases where the legislator describes a balancing of inter-
ests, the following interests have been on one side of the scales: the need for 
healthcare personnel to make simple detriment analyses, the informational 
needs of the police, the societal interest in arresting criminals and in ensur-
ing the Security Services have a satisfactory basis for assessing threats and an 
efficient system for serving and reporting. The following interests were placed 
on the other side of the scale: the patient’s interest in protecting their privacy 
and the interest in not having a patient refrain from seeking healthcare out of 
fear that their personal data will be given to the police. One conclusion I draw 
is that the patient’s interest in protecting their privacy is, in this instance, not 
valued highly by the legislator.

In the concluding Chapter 8, the results of the study are discussed based 
on five themes: 1) the construction of privacy protection, 2) the evolution 
of privacy protection over time, 3) the protection-worthy patient, 4) pub-
lic–private and, finally, 5) power over privacy protection. Regarding the first 
theme – construction of privacy protection – the study shows that the legal 
construction cannot be considered to be in accordance with the legislator’s 
intention that the regulation of patient privacy protection should constitute a 
strong protection for the patient’s privacy, be comprehensible, clear and easy 
to apply for health and medical service personnel, as well as being the same 
in both public and private healthcare. Regarding the second theme – the 
evolution of privacy protection over time – the study shows that all changes 
made to the regulations since the early 1980s have led to a deterioration in 
the patient’s privacy protection. These deteriorations can be seen as results of 
the legislator perceiving that same interests, such as the authorities’ need for 
information and society’s interest in authorities that can conduct operations 
efficiently, should be more highly valued than the patient’s interest in privacy 
protection. I establish that while the patient’s privacy protection has been 
somewhat eroded, the opinion of the legislator has not apparently changed 
about what data concerning patients are worthy of protection. On the con-
trary, the importance of guaranteeing patients strong privacy protection is 
emphasized in various contexts. As regards the third theme – the protection-
worthy patient – the study shows that one consequence of the construction 
of regulation is that a patient with a contagious disease, such as HIV, is not 
considered a protection-worthy patient, nor is a patient with a psychiatric 
disease. An adult, medically incompetent patient, cannot be considered a 
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protection-worthy patient either, at least not within public healthcare. Based 
on the construction of the regulation, it appears that the protection-worthy 
patient is a child within public healthcare. Regarding the fourth theme, pub-
lic–private, the study shows that the patient’s privacy protection vis-à-vis kin, 
based on the construction of the regulations, is stronger in public than in pri-
vate healthcare. Further, the study shows that the patient’s privacy protection 
vis-à-vis the authorities, based on the construction of regulation, is stronger in 
private than in public healthcare. Regarding the fifth and final theme – power 
over privacy protection – I emphasize that the legislator should consider tak-
ing back control of the patient’s privacy protection, which could be done by 
constructing regulation in such a way that only parliament can decide about 
information duties and not, as is currently the case, that the government can 
also determine which data should be provided to individuals and authorities.

One of my concluding remarks is that there is an ill-found belief that 
privacy protection within the Swedish healthcare is strong. The legislator’s 
handling of patient privacy protection within healthcare can be described as 
having evolved from solid structure of confidentiality to a “sieve”. This is a 
worrying development. In the long run, the undermining of privacy protec-
tion can lead to reduced confidence on the part of the patient, which may 
lead to less willingness to contact healthcare. Protection of patient privacy in 
the area of healthcare is a question that has not aroused much public debate 
in Sweden. In my opinion, it is doubtful if healthcare would stand up to such 
a debate.
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Från offentlig och privat hälso- och sjukvård ska det, trots sekretess och tyst-
nadsplikt, lämnas patientuppgifter till de myndigheter som anges i tabellen 
nedan. Det är inte fråga om någon uttömmande uppräkning, utan det kan 
finnas bestämmelser även i andra lagar och förordningar än de som redogörs 
för i denna tabell. De myndigheter som finns i tabellen nedan motsvarar de 
som beskrivs i figuren på föregående s. 189.

1. Domstol

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 § 
eller förvaltarskap ska, om det inte är obehövligt, 
rätten också inhämta yttrande från […] vårdinrätt-
ning. Yttrande ska också, om det behövs, inhämtas 
från den eller de nämnder som utövar landstingets 
ledning av omsorgsverksamheten.

Myndigheter och inrättningar som anges i andra 
stycket är skyldiga att lämna rätten sådana uppgifter 
som kan vara av betydelse i ärendet.

11 kap. 16 § andra och fjärde 
stycket föräldrabalken

Läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, 
psykologer, psykoterapeuter […] och deras biträden, 
får höras som vittnen om något som i denna deras 
yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i sam-
band därmed har erfarit, endast om det är medgivet 
i lag eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller 
samtycker till det.

Utan hinder av vad som sägs i andra […] stycket 
föreligger skyldighet att vittna för […]
2. andra än försvarare och advokater samt deras 
biträden i mål angående brott som avses i 10 kap. 
21 § och 23 §§ offentlighets- och sekretesslagen och
3. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen i mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 
13 eller 14 § samma lag eller enligt lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga.

36 kap. 5 § andra och fjärde 
stycket rättegångsbalken
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Undersökningsenheten ska underrätta rätten så 
snart undersökningsarbetet är avslutat.

Sedan utlåtandet över undersökningen färdig-
ställts ska det genast överlämnas i tre exemplar till 
rätten.

7 § första och andra stycket 
förordningen (1991:1413) 
om rättspsykiatrisk undersök-
ning

Om rätten med stöd av 10 § lagen (1991:1137) om 
rättspsykiatrisk undersökning har beslutat att en 
misstänkt ska tas in på en undersökningsenhet, ska 
undersökningsläkaren, när undersökningen avslu-
tats, till rätten lämna uppgift om den tid under vil-
ken den misstänkte på grund av beslutet varit inta-
gen på enheten.

8 § förordningen (1991:1413) 
om rättspsykiatrisk undersök-
ning

Läkarintyg ska lämnas till rätten i tre exemplar […]. 15 § förordningen (1992:289) 
om särskild personutredning i 
brottmål, m.m.

Om en utlänning i ett ärende enligt denna lag åbe-
ropar ett intyg om sin psykiska eller fysiska hälsa, 
ska en hälso- och sjukvårdsmyndighet på begäran 
av den […] domstol som handlägger ärendet lämna 
de upplysningar som behövs för att bedöma uppgif-
terna i intyget.

17 kap. 2 § utlänningslagen 
(2005:716)

Om det i ett mål om faderskap eller föräldraskap 
enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är nödvändigt att få 
del av de uppgifter som finns om en insemination, är 
den som är ansvarig för inseminationen eller annan 
som har tillgång till uppgifterna skyldig att på begä-
ran av domstolen lämna ut dessa uppgifter.

6 kap. 6 § lagen (2006:352) 
om genetisk integritet

Om det i ett mål om faderskap, moderskap enligt 
1 kap. 7 § eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräld-
rabalken är nödvändigt att få del av de uppgifter som 
finns om en befruktning utanför kroppen, är den 
som är ansvarig för befruktningen eller någon annan 
som har tillgång till uppgifterna skyldig att på begä-
ran av domstolen lämna ut dessa uppgifter.

7 kap. 8 § lagen (2006:352) 
om genetisk integritet

Vårdgivaren är på begäran av […] domstol skyldig 
att i ärenden om statligt tandvårdsstöd lämna upp-
lysningar samt visa upp journal och övrigt material 
som rör undersökning eller behandling av en patient.

3 kap. 2 § lagen (2008:145) 
om statligt tandvårdsstöd
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En läkare eller tandläkare som är verksam inom den 
offentligt bedrivna hälso- och sjukvården är skyldig 
att, i den omfattning övriga skyldigheter i yrkesut-
övningen inte hindrar det eller det annars inte finns 
särskilda skäl mot det, utföra undersökningar och 
ge utlåtanden över dessa på begäran av […] domstol 
[…].

Begränsningen i skyldigheten att utföra under-
sökningar och ge utlåtanden gäller inte för en läkare 
som är verksam huvudsakligen inom öppen vård 
och, när det gäller undersökning och utlåtande om 
alkoholpåverkan, inte heller för någon annan läkare.

6 kap. 9 § första och tredje 
stycket patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

2. Försäkringskassan

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Myndigheter […] ska på begäran till bl.a. Försäk-
ringskassan lämna uppgifter som avser en namn-
given person när det gäller förhållanden som är av 
betydelse för tillämpningen av denna balk.

110 kap. 31 § socialförsäk-
ringsbalken

Vårdgivaren är på begäran av Försäkringskassan 
[…] skyldig att i ärenden om statligt tandvårdsstöd 
lämna upplysningar samt visa upp journal och övrigt 
material som rör undersökning eller behandling av 
en patient.

3 kap. 2 § lagen (2008.145) 
om statligt tandvårdsstöd

Vårdgivaren ska till Försäkringskassan lämna upp-
gifter om
1. utförd tandvård, och
2. innehållet i ingångna avtal om abonnemangstand-
vård enligt 2 kap. 2 § och om ett sådant avtal har 
upphört att gälla i förtid.

3 kap. 3 § första stycket lagen 
(2008.145) om statligt tand-
vårdsstöd

3. Högskolans avskiljandenämnd

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning 
är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna 
ut sådana uppgifter som […]
5. behövs för prövning av ett ärende om att avskilja 
en studerande från högskoleutbildning […].

6 kap. 15 § femte punk-
ten patientsäkerhetslagen 
(2010:659)
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4. Justitiekanslern

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Justitiekanslern har rätt att få tillgång till […] för-
valtningsmyndigheters protokoll och handlingar.

9 § lagen (1975:1339) om 
 justitiekanslerns tillsyn

Förvaltningsmyndighet samt tjänsteman hos sta-
ten eller kommun ska tillhandagå justitiekanslern 
med de upplysningar och yttranden som han begär. 
Sådan skyldighet åligger även annan, om han står 
under justitiekanslerns tillsyn.

10 § lagen (1975:1339) om 
justitiekanslerns tillsyn

5. Justitieombudsmannen

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Förvaltningsmyndigheter samt anställda hos staten 
eller kommuner ska lämna de upplysningar och ytt-
randen som en ombudsman begär. Sådan skyldighet 
har även andra som står under en ombudsmans till-
syn. En ombudsman har rätt att få tillgång till […] 
förvaltningsmyndigheters protokoll och handlingar.

13 kap. 6 § andra stycket 
regeringsformen

6. Kriminalvården

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Chefsöverläkaren får ge tillstånd till den som genom-
går rättspsykiatrisk vård med stöd av 1 § 3 eller 4 att 
vistas på egen hand utanför vårdavdelningen men 
inom sjukvårdsinrättningens område endast om Kri-
minalvården […] har medgivit det. Chefsöverläka-
ren ska underrätta Kriminalvården […] om förhål-
landen som är av betydelse för frågan om ett lämnat 
medgivande ska bestå.

10 b § lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård

En fråga om tillstånd enligt 11 § första stycket 
prövas, efter ansökan av chefsöverläkaren eller 
patienten, av Kriminalvården i fråga om den som 
är intagen i kriminalvårdsanstalt […]. Om ansökan 
har gjorts av patienten, ska yttrande inhämtas från 
chefsöverläkaren.

11 a § lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård
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Utöver vad som annars följer av lag eller förord-
ning är chefsöverläkaren skyldig att till kriminalvår-
den lämna ut uppgift om en patient som efter den 
rättspsykiatriska vårdens upphörande ska förpassas 
till häkte eller kriminalvårdsanstalt, om uppgiften 
behövs inom kriminalvården.

29 § första stycket lagen 
(1991:1129) om rättspsykiat-
risk vård

Den som enligt 6 § lagen (1991:1129) om rättspsy-
kiatrisk vård jämförd med 15 a § lagen (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård är säkerhetsansvarig ska 
svara för att […] Kriminalvården […], omedelbart 
underrättas om en patient avviker från rättspsykia-
trisk vård om det inte är uppenbart obehövligt.

11 b § förordningen 
(1991:1472) om psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykiat-
risk vård

Om någon som bär på en allmänfarlig sjukdom tas 
in på en kriminalvårdsanstalt […], ska den läkare 
som ansvarar för hälso- och sjukvården där under-
rättas av den behandlande läkaren, när denne får 
kännedom om intagningen, om smittan och om de 
förhållningsregler som meddelats den intagne.

4 kap. 5 § första stycket smitt-
skyddslagen (2004:168)

Om smittskyddsläkaren vid en utredning enligt 4 § 
har anledning att anta att […] Kriminalvården kan 
lämna upplysningar som behövs för utredningen, 
ska smittskyddsläkaren underrätta berörd myndig-
het.

En sådan underrättelse ska innehålla uppgifter om 
den enskildes identitet och de förhållningsregler han 
eller hon ska följa för att förebygga smittspridning.

6 kap. 11 § smittskyddslagen 
(2004:168)

7. Kronofogdemyndigheten

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning 
är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna 
ut sådana uppgifter som
1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrätt-
ning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av […] 
Kronofogdemyndigheten […].

6 kap. 15 § första punkten 
patientsäkerhetslagen (2010: 
659)
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8. Läkemedelsverket

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Läkemedelsverket har rätt att på begäran få de upp-
lysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

24 § första stycket läkeme-
delslagen (1992:859)

9. Länsstyrelse

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

En läkare eller tandläkare som är verksam inom den 
offentligt bedrivna hälso- och sjukvården är skyldig 
att, i den omfattning övriga skyldigheter i yrkesut-
övningen inte hindrar det eller det annars inte finns 
särskilda skäl mot det, utföra undersökningar och ge 
utlåtanden över dessa på begäran av länsstyrelse […].

Begränsningen i skyldigheten att utföra under-
sökningar och ge utlåtanden gäller inte för en läkare 
som är verksam huvudsakligen inom öppen vård 
och, när det gäller undersökning och utlåtande om 
alkoholpåverkan, inte heller för någon annan läkare.

6 kap. 9 § första och tredje 
stycket patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

10. Migrationsverket

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna 
Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedöm-
ningen av deras rätt till ersättning enligt denna för-
ordning.

12 § andra stycket förord-
ningen (2002:1118) om 
statlig ersättning för asyl-
sökande m.fl.

Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där en 
utlänning vårdas ska se till att Migrationsverket eller 
den som förestår den lokal där utlänningen ska vistas 
genast underrättas, om utlänningen önskar lämna 
eller redan har lämnat sjukhuset.

11 kap. 5 § tredje stycket 
utlänningslagen (2005:716)

Om en utlänning i ett ärende enligt denna lag åbe-
ropar ett intyg om sin psykiska eller fysiska hälsa, 
ska en hälso- och sjukvårdsmyndighet på begäran av 
den myndighet […] som handlägger ärendet lämna 
de upplysningar som behövs för att bedöma uppgif-
terna i intyget.

17 kap. 2 § utlänningslagen 
(2005:716)
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11. Offentliga vårdgivare

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid 
landsting, kommun […] om beslut om öppen psy-
kiatrisk tvångsvård.

7 a § tredje stycket lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 
25 kap. 1–5 §§ […] offentlighets- och sekretes-
slagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretes-
sen lämnas ut sådana uppgifter om en patient som 
behövs för att chefsöverläkarens åligganden enligt 
denna lag ska kunna fullgöras.

43 § lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård
Se även 24 § lagen 
(1991:1129) om rättspsykiat-
risk vård, som hänvisar till 
43 § lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård

Undersökningsenheten ska underrätta rätten så snart 
undersökningsarbetet är avslutat. Om det därvid står 
klart att den misstänkte behöver tas in på en sjuk-
vårdsinrättning för psykiatrisk vård, ska undersök-
ningsenheten även meddela detta till chefsöverläka-
ren för den psykiatriska vården där den misstänkte är 
bosatt eller, om den misstänkte saknar stadigvarande 
bostad i landet, chefsöverläkaren inom det område 
där den misstänkte vistas.

7 § förordning (1991:1413) 
om rättspsykiatrisk undersök-
ning

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 
25 kap. 1–5 §§ […] offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretessen 
lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som 
behövs för ett läkarintyg enligt 7 §.

8 § lagen (1991:2041) om 
särskild personutredning i 
brottmål

Om det framgår av läkarintyget att den misstänkte 
behöver psykiatrisk vård, ska undersökningsenheten 
skicka en kopia av läkarintyget till chefsöverläkaren 
för den psykiatriska vården där den misstänkte är 
bosatt eller, om den misstänkte saknar stadigvarande 
bostad i landet, chefsöverläkaren inom det område 
där den misstänkte vistas.

15 § andra stycket förord-
ning (1992:289) om särskild 
personutredning i brottmål, 
m.m.

Läkaren ska på begäran av landstinget lämna upplys-
ningar och visa upp patientjournal samt övrigt mate-
rial som rör undersökning, vård eller behandling av 
en patient och som behövs för kontroll av begärd 
läkarvårdsersättning.

26 § andra stycket lagen 
(1993:1651) om läkarvårds-
ersättning

Sjukgymnasten ska på begäran av landstinget lämna 
upplysningar och visa upp patientjournal samt 
övrigt material som rör behandling av en patient 
och som behövs för kontroll av begärd sjukgymnas-
tikersättning.

25 § andra stycket lagen 
(1993:1652) om ersättning 
för sjukgymnastik
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En vårdgivare är på begäran av landstinget skyldig 
att i ett ärende om prövning enligt 10 § eller för 
kontroll av debiterade åtgärder lämna upplysning-
ar samt förete journal och övrigt material som rör 
munhälsobedömning, undersökning eller behand-
ling av en patient.

Vårdgivaren är också skyldig att på begäran av 
landstinget för uppföljning och utvärdering lämna 
uppgifter om munhälsobedömning, undersökning 
eller behandling enligt denna förordning.

11 § tandvårdsförordningen 
(1998:1338)

En behandlande läkare som misstänker eller konsta-
terar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmäl-
ningspliktig sjukdom, ska utan dröjsmål anmäla 
detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den 
anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet […]. 
Anmälan ska göras även beträffande annan sjuk-
dom som är eller som misstänks vara smittsam, om 
sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning 
inom ett område eller uppträder i en elakartad form.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket för-
sta meningen meningen gäller även […] läkare som 
utför obduktion.

2 kap. 5 § smittskyddslagen 
(2004:168)

Om patienten misstänks bära på en allmänfarlig 
sjukdom och inte samtycker till undersökning och 
provtagning ska läkaren utan dröjsmål anmäla detta 
till smittskyddsläkaren.

3 kap. 1 § tredje stycket 
smittskyddslagen (2004:168)

Om den som undersökts för en allmänfarlig sjuk-
dom byter behandlande läkare, ska den läkare som 
övertar behandlingsansvaret omedelbart underrätta 
den tidigare behandlande läkaren […] om detta.

3 kap. 3 § smittskyddslagen 
(2004:168)

Om den som undersökts för en allmänfarlig sjuk-
dom byter behandlande läkare, ska den läkare som 
övertar behandlingsansvaret omedelbart underrätta 
[…] smittskyddsläkaren om detta.

3 kap. 3 § smittskyddslagen 
(2004:168)

Om en behandlande läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal som har ansvar för smittspårning-
en i ett enskilt fall finner att han eller hon saknar 
möjlighet att fullgöra smittspårningen, ska han eller 
hon underrätta smittskyddsläkaren om detta.

3 kap. 5 § smittskyddslagen 
(2004:168)
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Om en person som har underrättats enligt 4 § andra 
stycket om misstanke om att han eller hon kan ha 
smittats av en allmänfarlig sjukdom inte utan dröjs-
mål låter sig undersökas av läkare, ska den som enligt 
4 § första stycket ansvarar för smittspårningen utan 
dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren.

3 kap. 6 § smittskyddslagen 
(2004:168)

Om den behandlande läkaren misstänker eller får 
veta att en patient som bär eller misstänks bära på 
en allmänfarlig sjukdom inte iakttar eller kommer 
att iaktta förhållningsreglerna, ska läkaren anmäla 
detta till smittskyddsläkaren.

4 kap. 4 § första stycket smitt-
skyddslagen (2004:168)

Om någon som bär på en allmänfarlig sjukdom 
tas in på en kriminalvårdsanstalt, eller med tvång 
på en vårdinrättning, ska den läkare som ansvarar 
för hälso- och sjukvården där underrättas av den 
behandlande läkaren, när denne får kännedom om 
intagningen, om smittan och om de förhållningsreg-
ler som meddelats den intagne.

Kan den intagne inte tas om hand på ett sådant 
sätt att smittspridning kan förhindras, ska den ansva-
rige läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren.

4 kap. 5 § smittskyddslagen 
(2004:168)

Om den behandlande läkaren får veta eller misstän-
ker att en patient som bär på en allmänfarlig sjuk-
dom inte följer erbjuden medicinsk behandling och 
detta innebär en smittrisk för andra människor, ska 
läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren.

4 kap. 7 § första stycket smitt-
skyddslagen (2004:168)

Om en behandlande läkare får veta eller misstänker 
att en patient som bär på en allmänfarlig sjukdom 
inte informerat en närstående om sjukdomen och 
läkaren bedömer att den närstående löper påtaglig 
risk att smittas, ska läkaren anmäla detta till smitt-
skyddsläkaren.

4 kap. 8 § första stycket smitt-
skyddslagen (2004:168)

Har beslut fattats om isolering enligt 1 § ska smitt-
skyddsläkaren genast underrätta det landsting eller 
den kommun som svarar för sådana insatser som 
den isolerade behöver. Smittskyddsläkaren ska där-
vid lämna de uppgifter om den enskilde som behövs 
för planering av insatserna.

5 kap. 6 § smittskyddslagen 
(2004:168)
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Om smittskyddsläkaren för att kunna fullgöra sina 
skyldigheter enligt denna lag behöver uppgifter om 
en person som smittats av en allmänfarlig sjukdom, 
är följande personer och myndigheter skyldiga att på 
begäran av smittskyddsläkaren lämna honom eller 
henne de uppgifter som behövs,
1. myndigheter som genom sin verksamhet får kän-
nedom om uppgifter av betydelse för smittskyddet, 
och
2. personal inom enskild hälso- och sjukvård som 
i sin yrkesutövning står under tillsyn av Socialsty-
relsen.

6 kap. 9 § smittskyddslagen 
(2004:168)

Den som fullgör uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddsområdet samt läkare och andra som är ansva-
riga inom hälso- och sjukvården ska lämna upplys-
ningar till smittskyddsläkaren om denne i ett enskilt 
fall begär det och behöver det för att kunna fullgöra 
sina uppgifter enligt denna lag.

6 kap. 10 § smittskyddslagen 
(2004:168)

En vårdinrättning som har tagit emot blod eller 
blodkomponenter för transfusion ska till den blod-
central som levererade enheterna lämna uppgift om 
blodmottagarens identitet.

16 a § lagen (2006:496) om 
blodsäkerhet

En organisation för tillvaratagande ska till den väv-
nadsinrättning som har tagit emot vävnaderna eller 
cellerna utan dröjsmål anmäla varje misstänkt eller 
konstaterad
a) allvarlig biverkning hos levande givare som kan 
påverka vävnadernas eller cellernas kvalitet och 
säkerhet, och
b) allvarlig avvikande händelse under tillvaratagan-
det som kan påverka de mänskliga vävnadernas eller 
cellernas kvalitet och säkerhet.

20 a § lagen (2008:286) om 
kvalitets- och säkerhetsnormer 
vid hantering av mänskliga 
celler och vävnader
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En organisation med ansvar för användning på 
människa ska till den vävnadsinrättning som har 
distribuerat vävnaderna eller cellerna utan dröjsmål 
anmäla varje misstänkt eller konstaterad
a) allvarlig biverkning som iakttagits under eller efter 
den kliniska användningen och som kan hänföras 
till vävnadernas eller cellernas kvalitet och säkerhet, 
och
b) allvarlig avvikande händelse som kan påverka väv-
nadernas eller cellernas kvalitet och säkerhet.

20 b § lagen (2008:286) om 
kvalitets- och säkerhetsnormer 
vid hantering av mänskliga 
celler och vävnader

En organisation med ansvar för användning på män-
niska ska lämna uppgifter om mottagarens identitet 
till den vävnadsinrättning som har distribuerat väv-
naderna eller cellerna.

21 a § lagen (2008:286) om 
kvalitets- och säkerhetsnormer 
vid hantering av mänskliga 
vävnader och celler

12. Patientnämnd

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Chefsöverläkaren ska anmäla till en sådan nämnd 
som avses i 30 § när det kan finnas skäl att utse en 
stödperson.

När tvångsvården av en patient, för vilken stöd-
person utsetts, har upphört, ska chefsöverläkaren 
snarast möjligt underrätta nämnden om detta och 
om huruvida stödpersonens uppdrag fortsätter där-
efter.

31 § första och tredje stycket 
lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård

När rättspsykiatrisk vård i fall som avses i 1 § andra 
stycket 1 har påbörjats eller upphört, ska chefs-
överläkaren snarast underrätta vederbörande nämnd 
enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverk-
samhet m.m. om att så har skett. Nämnden ska i fall 
som avses i 4 § underrättas när patienten enligt 18 § 
första stycket 3 har överklagat ett beslut av chefs-
överläkaren om att den rättspsykiatriska vården inte 
ska upphöra, liksom när vården efter överklagandet 
har upphört.

2 6 § andra stycket lagen 
(1991:1129) om rättspsykia-
trisk vård

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en stöd-
persons säkerhet, ska chefsöverläkaren lämna ut 
nödvändiga upplysningar om patienten till […] den 
nämnd som avses i 26 § andra stycket.

26 a § lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård
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Chefsöverläkaren ska anmäla till en sådan nämnd 
som avses i 20 § första stycket när det kan finnas skäl 
att utse en stödperson.

När isoleringen upphör för den som har en stöd-
person ska nämnden underrättas om detta samt om 
huruvida stödpersonens uppdrag fortsätter därefter.

5 kap. 21 § första och tredje 
stycket smittskyddslagen 
(2004:168)

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en stöd-
persons säkerhet, ska chefsöverläkaren lämna ut 
nödvändiga upplysningar om den isolerade till […] 
den nämnd som avses i 20 § första stycket.

5 kap. 23 § smittskyddslagen 
(2004:168)

13. Polisen

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Om förhållandena vid ett dödsfall är sådana att det 
kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning 
enligt lagen (1995:832) om obduktion m. m. ska 
den läkare som fastställt att döden har inträtt eller 
som annars ska utfärda dödsbeviset snarast möjligt 
anmäla dödsfallet till polismyndigheten i den ort där 
dödsfallet inträffade […].

4 kap. 4 § första stycket 
begravningslagen (1990:1144)

Chefsöverläkaren ska underrätta Rikspolisstyrelsen 
om intagning på en sjukvårdsinrättning enligt lagen 
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, om domsto-
len beslutat om särskild utskrivningsprövning enligt 
31 § kap. 3 § brottsbalken.

11 a § första stycket för-
ordning (1991:1472) om 
psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård

Den som enligt 6 § lagen (1991:1129) om rättspsy-
kiatrisk vård jämförd med 15 a § lagen (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård är säkerhetsansvarig ska 
svara för att en polismyndighet […] omedelbart 
underrättas om en patient avviker från rättspsykiat-
risk vård om det inte är uppenbart obehövligt.

11 b § förordningen 
(1991:1472) om psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykia-
trisk vård

Rättsmedicinalverket ska lämna ut sådant läkarintyg 
som avses i 13 § som behövs i verksamhet för per-
sonskydd för riksdagens ledamöter, statschefen och 
övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, stats-
sekreterare och kabinettssekreterare, om det i ett 
särskilt fall begärs av Säkerhetspolisen.

15 a § förordning (1992:289) 
om särskild personutredning i 
brottmål, m.m.
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En läkare som bedömer att en patient av medicinska 
skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska omedel-
bart anmäla detta till polismyndigheten i den ort 
där patienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte 
göras om det med hänsyn till omständigheterna står 
klart för läkaren att patienten inte har tillstånd för 
skjutvapen.

6 kap. 6 § vapenlagen 
(1996:67)

Verksamhetschefen ska ansvara för […] 4. att om en 
patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är 
farlig för någon annans personliga säkerhet eller sitt 
eget liv, någon närstående till patienten omedelbart 
underrättas och att, om patienten är farlig för viss 
person, även denna samt, om det behövs, lämplig 
myndighet omedelbart underrättas.

2 § fjärde punkten förord-
ningen (1996:933) om 
verksamhetschef

En chefsöverläkare eller en annan läkare som har 
förordnats att fullgöra viss del av chefsöverläkarens 
åligganden eller en verksamhetschef ska, i fråga om 
den som på grund av en dom ska registreras enligt 
3 § lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna 
sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som anges i 
6 § denna förordning.

35 § förordning (1999:1134) 
om belastningsregister

Om smittskyddsläkaren vid en utredning enligt 4 § 
har anledning att anta att […] polismyndigheten 
[…] kan lämna upplysningar som behövs för utred-
ningen, ska smittskyddsläkaren underrätta berörd 
myndighet.

6 kap. 11 § smittskyddslagen 
(2004:168)

En läkare eller tandläkare som är verksam inom den 
offentligt bedrivna hälso- och sjukvården är skyldig 
att, i den omfattning övriga skyldigheter i yrkesut-
övningen inte hindrar det eller det annars inte finns 
särskilda skäl mot det, utföra undersökningar och 
ge utlåtanden över dessa på begäran av […] polis-
myndighet.

Begränsningen i skyldigheten att utföra under-
sökningar och ge utlåtanden gäller inte för en läkare 
som är verksam huvudsakligen inom öppen vård 
och, när det gäller undersökning och utlåtande om 
alkoholpåverkan, inte heller för någon annan läkare.

6 kap. 9 § första och tredje 
stycket patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning 
är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna 
ut sådana uppgifter som
1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrätt-
ning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en 
[…] polismyndighet […].

6 kap. 15 § första punk-
ten patientsäkerhetslagen 
(2010:659)
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Utöver vad som annars följer av lag eller förordning 
är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna 
ut sådana uppgifter som […]
2. behövs i verksamhet för personskydd för riksda-
gens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar 
av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabi-
nettssekreterare, om uppgifterna i ett enskilt fall 
begärs av Säkerhetspolisen […].

6 kap. 15 § andra punk-
ten patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

14. Regering

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Om en medborgare i Japan, Luxemburg, Neder-
länderna, Polen, Schweiz eller Ungern tas in på en 
sjukvårdsinrättning för psykiatrisk tvångsvård, ska 
Utrikesdepartementet omedelbart underrättas. Det-
samma gäller när tvångsvården eller den rättspsykia-
triska vården upphör eller om patienten avlider på 
vårdinrättningen.

11 § andra stycket förord-
ningen (1991:1472) om 
psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård

15. Rättsmedicinalverket

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 
25 kap. 1–5 §§ […] offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretessen 
lämnas ut sådana uppgifter om den misstänkte som 
behövs för en rättspsykiatrisk undersökning.

14 § lagen (1991:1137) om 
rättspsykiatrisk undersökning

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 
25 kap. 1– 5 §§ […] offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretessen 
lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som 
behövs för ett läkarintyg enligt 7 §.

8 § lagen (1991:2041) om 
särskild personutredning i 
brottmål

Läkarintyg ska lämnas […] i ett exemplar till […] 
Rättsmedicinalverket.

15 § förordning (1992:289) 
om särskild personutredning i 
brottmål, m.m.
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Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 
1–5 §§ offentlighets- och sekretesslagen eller där 
personalen omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 
12 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska det till 
Rättsmedicinalverket utan hinder av sekretessen 
eller tystnadsplikten lämnas ut sådana uppgifter som 
behövs för att utfärda ett rättsintyg om
1. det begärs av Rättsmedicinalverket, och
2. uppgifterna angår misstanke om sådant brott som 
avses i 5 § andra stycket 1–3.

7 § lagen (2005:255) om 
rättsintyg i anledning av brott

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning 
är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna 
ut sådana uppgifter som […]
3. behövs för en rättsmedicinsk undersökning […].

6 kap. 15 § tredje punkten 
patientsäkerhetslagen (2010: 
659)

16. Skatteverket

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Om något annat inte följer av 4 § ska dödsbeviset 
utan dröjsmål lämnas till Skatteverket.

4 kap. 3 § första stycket 
begravningslagen (1990:1144)

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning 
är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna 
ut sådana uppgifter som
1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrätt-
ning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av […] 
Skatteverket […].

6 kap. 15 § första punk-
ten patient säkerhetslagen 
(2010:659)
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17. Smittskyddsinstitutet

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

En behandlande läkare som misstänker eller konsta-
terar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmäl-
ningspliktig sjukdom, ska utan dröjsmål anmäla 
detta till […] Smittskyddsinstitutet. Anmälan ska 
göras även beträffande annan sjukdom som är eller 
som misstänks vara smittsam, om sjukdomen har 
fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett områ-
de eller uppträder i en elakartad form.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket 
första meningen gäller även […] läkare som utför 
obduktion.

2 kap. 5 § smittskyddslagen 
(2004:168)

18. Socialnämnd

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet 
kommer i kontakt med missbrukare är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de får känne-
dom om att någon kan antas vara i behov av vård 
enligt denna lag. Detta ska dock inte gälla myndig-
heter inom hälso- och sjukvården i vidare mån än 
som följer av andra stycket.

En läkare ska genast göra anmälan till social-
nämnden, om han eller hon i sin verksamhet kom-
mer i kontakt med någon som kan antas vara i behov 
av omedelbart omhändertagande enligt 13 § eller 
vård enligt denna lag och läkaren bedömer att denne 
inte kan beredas tillfredsställande vård eller behand-
ling genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom 
hälso- och sjukvården.

6 § lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare

När utredningen har inletts ska socialnämnden, om 
det inte är uppenbart obehövligt, besluta om läkar-
undersökning av missbrukaren samt utse en läkare 
för undersökningen. Läkaren ska i ett intyg ange 
missbrukarens aktuella hälsotillstånd.

9 § lagen (1988:870) om vård 
av missbrukare

Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där miss-
brukaren vistas ska se till att socialnämnden […] 
genast underrättas, om missbrukaren önskar lämna 
eller redan har lämnat sjukhuset.

24 § tredje stycket lagen 
(1988:870) om vård av miss-
brukare i vissa fall
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När en patient skrivs in i landstingets slutna hälso- 
och sjukvård eller så snart det därefter bedöms finnas 
ett behov av det, ska den behandlande läkaren vid 
den enhet där patienten vistas genom ett inskriv-
ningsmeddelande underrätta berörda enheter i den 
öppna vården eller omsorgen om att patienten efter 
att ha skrivits ut kan komma att behöva kommunens 
socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller landsting-
ets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan 
öppenvård.

Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kom-
mun lämnar uppgift om namn, personnummer och 
folkbokföringsadress för patienter som avses i 10 a § 
och patienter för vilka kommunen har betalnings-
ansvar.

10 a § betalningsansvarslagen 
(1990:1404)

Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kom-
mun lämnar uppgift om namn, personnummer och 
folkbokföringsadress för patienter som avses i 10 a § 
och patienter för vilka kommunen har betalnings-
ansvar.

15 § betalningsansvarslagen 
(1990:1404)

 Myndigheter vars verksamhet berör barn och ung-
dom samt andra myndigheter inom hälso- och 
sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersöknings-
verksamhet […] är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får känne-
dom om något som kan innebära att socialnämn-
den behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller 
även dem som är anställda hos sådana myndigheter. 
Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som 
är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet som berör barn och unga eller annan 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom 
hälso- och sjukvården […].

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverk-
samma som anges i andra stycket är skyldiga att 
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av 
betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

14 kap. 1 § andra och 
fjärde stycket socialtjänstlagen 
(2001:453)

Om smittskyddsläkaren vid en utredning enligt 4 § 
har anledning att anta att socialnämnden […] kan 
lämna upplysningar som behövs för utredningen, 
ska smittskyddsläkaren underrätta berörd myndig-
het.

En sådan underrättelse ska innehålla uppgifter om 
den enskildes identitet och de förhållningsregler han 
eller hon ska följa för att förebygga smittspridning.

6 kap. 11 § smittskyddslagen 
(2004:168)
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19. Socialstyrelsen

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Vägras abort i fall som avses i 1 § ska frågan omedel-
bart underställas Socialstyrelsens prövning.

4 § abortlagen (1974:595)

Vägras sterilisering, ska frågan omedelbart under-
ställas socialstyrelsens prövning.

2 § steriliseringslagen 
(1975:580)

Intyget om dödsorsaken ska sändas till den myndig-
het som regeringen bestämmer av den läkare som 
utfärdat det.

4 kap. 5 § första stycket 
begravningslagen (1990:1144)

Intyget ska sändas till Socialstyrelsen inom tre veck-
or från det att dödsbeviset utfärdades.

16 § andra stycket 
begravningsförordningen 
(1990:1147)

Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Social-
styrelsen ska utan dröjsmål underrättas om beslut 
enligt andra stycket.

19 § tredje stycket lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård

Se även 8 § första stycket 
lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård, som hänvisar 
till 19 § tredje stycket lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en 
patient hålls avskild mer än åtta timmar i följd, ska 
socialstyrelsen utan dröjsmål underrättas om detta.

20 § tredje stycket lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård

Se även 8 § första stycket 
lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård, som hänvisar 
till 20 § tredje stycket lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård

Socialstyrelsen ska utan dröjsmål underrättas om 
beslut enligt 20 a eller 22 a §§.

22 b § andra stycket lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård
Se även 8 § första stycket 
lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård, som hänvisar 
till 22 b § andra stycket lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård
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Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 
1–5 §§ eller […] offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) ska det utan hinder av sekretessen läm-
nas ut sådana uppgifter om en patient som behövs 
för […] ett yttrande av Socialstyrelsen.

43 § lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 
25 kap. 1–5 §§ […] offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretes-
sen lämnas ut sådana uppgifter om den misstänkte 
som behövs för en rättspsykiatrisk undersökning. 
Detsamma gäller uppgifter om den misstänkte som 
behövs för ett läkarutlåtande som anges i 4 § andra 
stycket liksom för ett yttrande av Socialstyrelsen 
över ett sådant utlåtande eller sådant läkarintyg som 
anges i 4 § första stycket.

14 § lagen (1991:1137) om 
rättspsykiatrisk undersökning

Den som enligt 6 § lagen (1991:1129) om rättspsy-
kiatrisk vård jämförd med 15 a § lagen (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård är säkerhetsansvarig ska 
svara för att […] Socialstyrelsen […] omedelbart 
underrättas om en patient avviker från rättspsykiat-
risk vård om det inte är uppenbart obehövligt.

11 b § förordningen 
(1991:1472) om psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykia-
trisk vård

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjuk-
vården ska lämna uppgifter till ett hälsodataregister 
för de ändamål som anges i 3 §.

6 § lagen (1998:543) om 
hälsodataregister

Socialstyrelsen har tillsyn över den verksamhet som 
utövas av personer med särskilt tillstånd att utföra 
omskärelse. Socialstyrelsen har rätt att inspektera 
sådan verksamhet och får inhämta de upplysningar 
och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

8 § lagen (2001:499) om 
omskärelse av pojkar

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjuk-
vården ska, för de ändamål som anges i 3 § lagen 
(1998:543) om hälsodataregister, lämna de uppgif-
ter som avses i 4 § 1 till patientregistret.

1 § förordningen (2001:707) 
om patientregister hos Social-
styrelsen

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjuk-
vården ska, för de ändamål som anges i 3 § lagen 
(1998:543) om hälsodataregister, lämna de uppgifter 
som avses i 4 § 1 till det medicinska födelse registret.

1 § förordningen (2001:708) 
om medicinskt födelseregister 
hos Socialstyrelsen

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjuk-
vården ska, för de ändamål som anges i 3 § lagen 
(1998:543) om hälsodataregister, lämna de uppgif-
ter som avses i 4 § 1 till cancerregistret.

1 § förordningen (2001:709) 
om cancerregister hos Social-
styrelsen
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Den som bedriver verksamhet som står under till-
syn är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna 
ut handlingar, prover och annat material som rör 
verksamheten samt att lämna de upplysningar om 
verksamheten som styrelsen behöver för sin tillsyn.

6 kap. 3 § andra stycket bio-
bankslagen (2002:297)

Kommunerna ska, för de ändamål som anges i 3 § 
lagen (1998:543) om hälsodataregister, lämna de 
uppgifter som avses i 4 § 1 till registret över insatser 
inom den kommunala hälso- och sjukvården.

5 § förordningen (2006:94) 
om register hos Socialstyrelsen 
över insatser inom den kom-
munala hälso- och sjukvården

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de 
upplysningar, handlingar, prover och annat material 
som behövs för tillsynen.

11 § första stycket lagen 
(2006:496) om blodsäkerhet

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyl-
diga att på utredningsmyndighetens begäran lämna 
de uppgifter som behövs för en utredning enligt 2 §:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, 
annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 
socialtjänsten och kriminalvården,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 
och 2,
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör 
barn eller annan sådan verksamhet inom hälso- och 
sjukvården eller på socialtjänstens område […].

5 § lagen (2007:606) om 
utredningar avseende vissa 
dödsfall

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyl-
diga att på utredningsmyndighetens begäran lämna 
de uppgifter som behövs för en utredning enligt 
2 a §:
1. myndigheter som i sin verksamhet har kommit i 
kontakt med den kvinna eller man, vars dödsfall är 
aktuellt för utredning,
2. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1,
3. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedri-
ven enskild verksamhet och fullgör uppgifter inom 
hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område 
[…].

5 a § lagen (2007:606) om 
utredningar avseende vissa 
dödsfall
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Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen lämna uppgifter 
om sina patienters tandhälsa.

3 kap. 3 § lagen (2008:145) 
om statligt tandvårdsstöd

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de 
upplysningar, handlingar, prover och annat material 
som behövs för tillsynen.

16 § första stycket lagen 
(2008:286) om kvalitets- och 
säkerhetsnormer vid hante-
ring av mänskliga vävnader 
och celler

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt 
första stycket prövas av den som är ansvarig för jour-
nalhandlingen. Anser den ansvarige att journalhand-
lingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska 
han eller hon genast med eget yttrande överlämna 
frågan till Socialstyrelsen för prövning.

8 kap. 2 § andra stycket 
patientdatalagen (2008:355)

Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen anmäla händelser 
som har medfört eller hade kunnat medföra en all-
varlig vårdskada.

3 kap 5 § första stycket 
patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

Om någon har drabbats av eller utsatts för risk att 
drabbas av annan allvarlig skada än vårdskada till 
följd av säkerhetsbrister i verksamheten vid en sjuk-
vårdsinrättning eller enhet som avses i 7 kap. 7 §, 
ska vårdgivaren eller enheten snarast efter det att 
händelsen har inträffat anmäla detta till Socialsty-
relsen.

3 kap. 6 § första stycket 
patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning 
är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna 
ut sådana uppgifter som […]
4. Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och 
medicinska frågor behöver för sin verksamhet.

6 kap. 15 § fjärde punk-
ten patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn 
enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårdspersona-
len är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna 
över handlingar, prover och annat material som rör 
verksamheten och lämna de upplysningar om verk-
samheten som styrelsen behöver för sin tillsyn.

7 kap. 20 § första stycket 
patientsäkerhetslagen 
(2010:659)
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20. Statens institutionsstyrelse

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där miss-
brukaren vistas ska se till att […] Statens institu-
tionsstyrelse genast underrättas, om missbrukaren 
önskar lämna eller redan har lämnat sjukhuset.

24 § tredje stycket lagen 
(1988:870) om vård av miss-
brukare

Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdsperso-
nalen och är verksam vid ett LVM-hem kännedom 
om att en intagen har en sådan smittsam sjukdom 
som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen 
(2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, ska Statens 
institutionsstyrelse underrättas, om det inte står 
klart att det inte finns risk för smittspridning.

26 a § lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare

Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdsperso-
nalen och är verksam vid ett särskilt ungdomshem 
kännedom om att den unge har en sådan smitt-
sam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket 
smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig 
sjukdom, ska Statens institutionsstyrelse underrät-
tas, om det inte står klart att det inte finns risk för 
smittspridning.

12 § tredje stycket lagen 
(1990:52) om vård av unga

Chefsöverläkaren får ge tillstånd till den som genom-
går rättspsykiatrisk vård med stöd av 1 § 4 eller 4 att 
vistas på egen hand utanför vårdavdelningen men 
inom sjukvårdsinrättningens område endast om 
[…] Statens institutionsstyrelse har medgivit det. 
Chefsöverläkaren ska underrätta […] Statens insti-
tutionsstyrelse om förhållanden som är av betydelse 
för frågan om ett lämnat medgivande ska bestå.

10 b § lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård

En fråga om tillstånd enligt 11 § första stycket prö-
vas, efter ansökan av chefsöverläkaren eller patien-
ten, […] av Statens institutionsstyrelse i fråga om 
den som är intagen i ett särskilt ungdomshem. Om 
ansökan har gjorts av patienten, ska yttrande inhäm-
tas från chefsöverläkaren.

11 a § lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård
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Utöver vad som annars följer av lag eller förord-
ning är chefsöverläkaren skyldig att till kriminalvår-
den lämna ut uppgift om en patient som efter den 
rättspsykiatriska vårdens upphörande ska förpassas 
till häkte eller kriminalvårdsanstalt, om uppgiften 
behövs inom kriminalvården.

Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller 
för chefsöverläkaren i förhållande till Statens institu-
tionsstyrelse beträffande den som efter den rättspsy-
kiatriska vårdens upphörande skall förpassas till ett 
särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten 
ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken.

29 § lagen (1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård

Den som enligt 6 § lagen (1991:1129) om rättspsy-
kiatrisk vård jämförd med 15 a § lagen (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård är säkerhetsansvarig ska 
svara för att […] i förekommande fall […] Statens 
institutionsstyrelse, omedelbart underrättas om en 
patient avviker från rättspsykiatrisk vård om det inte 
är uppenbart obehövligt.

11 b § förordningen 
(1991:1472) om psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykia-
trisk vård

21. Totalförsvarets pliktverk

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Den eller de nämnder i ett landsting eller i en kom-
mun som ansvarar för verksamhet enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade samt chefsöverläkare vid en vårdinrättning 
där vård meddelas med stöd av lagen (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård, ska lämna uppgifter om 
varje svensk medborgare som under året fyller 17 år 
och som den 15 mars
1. erhöll insats enligt 9 § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eller 
9 lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, eller
2. var intagen på vårdinrättning med stöd av lagen 
om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsy-
kiatrisk vård.

3 kap. 5 § förordningen 
(1995:238) om totalförsvars-
plikt
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22. Transportstyrelsen

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Om en läkare vid undersökning av en körkortsha-
vare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är 
olämplig att ha körkort, ska läkaren anmäla det till 
Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren 
underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte 
göras om det finns anledning att anta att körkorts-
havaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå 
från att köra körkortspliktigt fordon.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång 
av journalhandlingar finner det sannolikt att kör-
kortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha 
körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt 
undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla 
förhållandet till Transportstyrelsen.

Första och andra styckena gäller även den som 
har traktorkort.

10 kap. 2 § körkortslagen 
(1998:488)

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning 
är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna 
ut sådana uppgifter som […]
6. Transportstyrelsen behöver för prövning av någons 
lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförar-
legitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

6 kap. 15 § sjätte punk-
ten patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

Om en läkare eller psykolog vid en undersökning 
av någon som avses i första stycket finner att denne 
är olämplig att inneha elevtillståndet, certifikatet, 
behörighetsbeviset eller godkännandet ska läkaren 
eller psykologen anmäla det till Transportstyrelsen.

13 kap 5 § andra stycket luft-
fartsförordningen (2010:770)
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23. Åklagarmyndighet

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Åklagaren ska underrättas om resultatet av under-
sökningen.

2 § andra stycket lagen 
(1988:1473) om undersök-
ning beträffande vissa smitt-
samma sjukdomar i brottmål

En läkare eller tandläkare som är verksam inom den 
offentligt bedrivna hälso- och sjukvården är skyldig 
att, i den omfattning övriga skyldigheter i yrkesut-
övningen inte hindrar det eller det annars inte finns 
särskilda skäl mot det, utföra undersökningar och 
ge utlåtanden över dessa på begäran av […] åklagar-
myndighet […].

Begränsningen i skyldigheten att utföra under-
sökningar och ge utlåtanden gäller inte för en läkare 
som är verksam huvudsakligen inom öppen vård 
och, när det gäller undersökning och utlåtande om 
alkoholpåverkan, inte heller för någon annan läkare.

6 kap. 9 § första och tredje 
stycket patientsäkerhetslagen 
(2010:659)

24. Överförmyndarnämnd

Bestämmelsens materiella innehåll Lagrum

Myndigheter är skyldiga att på begäran lämna över-
förmyndaren de uppgifter som behövs för överför-
myndarens tillsynsverksamhet.

16 kap. 10 § första stycket 
föräldrabalken

Verksamhetschefen ska ansvara för […]
3. att överförmyndaren underrättas när en intagen 
person kan antas behöva god man eller förvaltare 
enligt föräldrabalken samt när ett förvaltaruppdrag 
bör upphöra […].

2 § tredje punkten förord-
ningen (1996:933) om verk-
samhetschef inom hälso- och 
sjukvården
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Offentligt tryck
Propositioner
Prop. 1937:107  med förslag till lag om inskränkningar i rätten att 

utbekomma allmänna handlingar.
Prop. 1948:230 med förslag till Tryckfrihetsförordning.
Prop. 1973:166 med förslag till vapenlag m.m.
Prop. 1975:8  om följdlagstiftning med anledning av den nya re -

geringsformens bestämmelser om normgivning.
Prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen.
Prop. 1978/79:220   om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdsperso-

nalen m.fl.
Prop. 1979/80:2  med förslag till sekretesslag m.m.
Prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen.
Prop. 1980/81:28  om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga 

om hälso- och sjukvården samt den allmänna försäk-
ringen.

Prop. 1981/82:24  med förslag till lag om verksamheten hos vissa regio-
nala alarmeringscentraler.

Prop. 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag, m.m.
Prop. 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m.m.
Prop. 1981/82:186 om ändring i sekretesslagen (1980:100), m.m.
Prop. 1983/84:179   om lag om behörighet att utöva yrke inom hälso- 

och sjukvården m.m.
Prop. 1984/85:2 om artificiella inseminationer.
Prop. 1984/85:189 om patientjournallag m.m.
Prop. 1987/88:161  om överföring av verksamheten vid statens giftinfor-

mationscentral till Apoteksbolaget AB.
Prop. 1988/89:5 med förslag om ny smittskyddslag m.m.
Prop. 1988/89:67  om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet 

m.m.
Prop. 1988/89:96  om legitimation för vissa kiropraktorer, m.m.
Prop. 1990/91:52 om användning av genteknik på människa, m.m.
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Prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m.
Prop. 1990/91:111  om sekretess inom och mellan myndigheter på vård-

området m.m.
Prop. 1991/92:59   om följdlagstiftning med anledning av den nya lag-

stiftningen om psykiatrisk tvångsvård, m.m.
Prop. 1991/92:104 om ändring i patientjournallagen (1985:562) m.m.
Prop. 1992/93:43 Ökad konkurrens i kommunal verksamhet.
Prop. 1992/93:83   om vissa behörighetsfrågor inom hälso- och sjukvår-

den m.m.
Prop. 1993/94:117  Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- 

och rättighetsfrågor.
Prop. 1993/94:145   Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer 

m.m.
Prop. 1993/94:149   Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården 

m.m.
Prop. 1994/95:142 Fosterdiagnostik och abort.
Prop. 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m.
Prop. 1995/96:176  Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården.
Prop. 1997/98:21 Anmälan av vissa allvarliga sjukdomar.
Prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag.
Prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister.
Prop. 1997/98:109  Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande.
Prop. 1999/2000:27  En skärpt vapenlagstiftning.
Prop. 1999/2000:56  Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor.
Prop. 2000/01:81 Omskärelse av pojkar.
Prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.
Prop. 2001/02:89  Behandling av ofrivillig barnlöshet.
Prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m.
Prop. 2004/05:64 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg.
Prop. 2005/06:43  Legitimation och skyddad yrkestitel.
Prop. 2005/06:54  Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta 

information i verksamhet för personskydd.
Prop. 2005/06:64 Genetisk integritet m.m.
Prop. 2005/06:113 Ökad kontroll av vapen.
Prop. 2005/06:141  Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och 

säkerhet hos blod och blodkomponenter.
Prop. 2005/06:156 Sekretess i Donationsregistret.
Prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor – Skyddade adresser, m.m.
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Prop. 2006/07:124  Abort för utländska kvinnor och förebyggande av 
oönskade graviditeter.

Prop. 2007/08:2  Ändringar i lagen om blodsäkerhet m.m.
Prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården.
Prop. 2007/08:96  Genomförande av EG-direktivet om mänskliga väv-

nader och celler.
Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.
Prop. 2008/09:36  Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv 

om mänskliga vävnader och celler.
Prop. 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden.
Prop. 2008/09:150  Offentlighets- och sekretesslag.
Prop. 2009/10:67  Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vård-

kontakt och förnyad medicinsk bedömning.
Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag.
Prop. 2009/10:165  Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygg-

het.
Prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn.
Prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård.

Utskottsbetänkanden
SoU 1985/86:15 om anslag till Epidemiberedskap m.m.

Statens offentliga utredningar
SOU 1970:47  Skydd mot avlyssning. Betänkande av integritets-

skyddskommittén.
SOU 1972:47  Data och integritet. Betänkande avgivet av offentlig-

hets- och sekretesslagstiftningskommittén.
SOU 1972:79  Kreditupplysning och integritet. Betänkande avgivet 

av Kreditupplysningsutredningen.
SOU 1974:85  Fotografering och integritet. Betänkande av integri-

tetsskyddskommittén.
SOU 1975:75   Medborgerliga fri- och rättigheter. Regeringsformen. 

Betänkande av 1973 års fri- och rättighetsutredning.
SOU 1975:102   Tystnadsplikt och yttrandefrihet. Betänkande av 

tystnadspliktskommittén.
SOU 1978:54  Personregister – Datorer – Integritet. Översyn av 

datalagen. Delbetänkande av datalagstiftningskom-
mittén (DALK).
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SOU 1980:8  Privatlivets fred. Betänkande av integritetsskydds-
kommittén.

SOU 1984:73  Patientjournalen. Huvudbetänkande av journalut-
redningen.

SOU 1984:88  Genetisk integritet. Betänkande av Gen-etikkom-
mittén.

SOU 1986:24  Integritetsskyddet i informationssamhället 1. Rättel-
se och skadestånd. Patientuppgifter i personregister. 
Delbetänkande av data- och offentlighetskommit-
tén.

SOU 1987:7  Barnets rätt 3. Om barn i vårdnadstvister – talerätt 
för barn m.m. Delbetänkande av utredningen om 
barnens rätt.

SOU 1989:51  Den gravida kvinnan och fostret – två individer. Om 
fosterdiagnostik. Om sena aborter. Slutbetänkande 
av utredningen om det ofödda barnet.

SOU 1992:82  Genteknik – en utmaning. Betänkande av Gen-
teknikberedningen.

SOU 1993:10  En ny datalag. Slutbetänkande av Datalagsutred-
ningen.

SOU 1994:63  Personnummer – integritet och effektivitet. Betän-
kande av Personnummerutredningen.

SOU 1996:63  Medicinska undersökningar i arbetslivet. Betänkan-
de av Utredningen om medicinska undersökningar i 
arbetslivet.

SOU 1997:39  Integritet. Offentlighet. Informationsteknik. Betän-
kande av Datalagskommittén.

SOU 1997:154  Patienten har rätt. Delbetänkande av Kommittén 
om hälso- och sjukvårdens finansiering och organi-
sation (HSU 2000).

SOU 2001:3  Offentlighetsprincipen och den nya tekniken. Del-
betänkande av Offentlighets- och sekretesskommit-
tén.

SOU 2002:18  Personlig integritet i arbetslivet. Betänkande av Inte-
gritetsutredningen.

SOU 2002:97  Ordning och reda bland allmänna handlingar. Del-
betänkande av Offentlighets- och sekretesskommit-
tén.
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SOU 2003:23   Vårda vården – samverkan, mångfald och rättvisa. 
Slutbetänkande av Utredningen vårdens ägarformer 
– vinst och demokrati.

SOU 2003:99   Ny sekretesslag. Del 1. Huvudbetänkande av Offent-
lighets- och sekretesskommittén.

SOU 2003:103  Sekretess i elevernas intresse. Dokumentation, sam-
verkan och integritet i skolan. Betänkande av Utred-
ningen om offentlighet och sekretess i skolan.

SOU 2004:6  Översyn av personuppgiftslagen. Betänkande av 
Person uppgiftslagsutredningen.

SOU 2004:20  Genetik, integritet och etik. Slutbetänkande av 
Kommittén om genetisk integritet.

SOU 2004:75  Insyn och sekretess i statliga företag och i interna-
tionellt samarbete. Slutbetänkande av Offentlighets- 
och sekretesskommittén.

SOU 2004:108  Personskyddet för den centrala statsledningen. 
Betänkande av Personskyddsutredningen.

SOU 2004:112   Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för 
vuxna. Band II. Slutbetänkande av Utredningen om 
förmyndare, gode män och förvaltare.

SOU 2006:18  Kustbevakningens personuppgiftsbehandling. Inte-
gritet – Effektivitet. Betänkande av Utredningen om 
Kustbevakningens personuppgiftsbehandling.

SOU 2006:82  Patientdatalag. Huvudbetänkande av Patientdataut-
redningen.

SOU 2006:103  Översyn av den rättsmedicinska verksamheten. Till-
syn, Rättsliga rådet och rättsläkarens roll. Slutbetän-
kande av RMV/SKL-utredningen.

SOU 2007:10  Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. 
Slutbetänkande av Ansvarskommittén.

SOU 2007:22   Skyddet för den personliga integriteten. Kartlägg-
ning och analys. Del 1. Delbetänkande av Integri-
tetsskyddskommittén.

SOU 2007:22  Skyddet för den personliga integritetet. Kartläggning 
och anbalys. Del 2. Delbetänkande av Integritets-
skyddskommittén.

SOU 2007:45  Utökat elektroniskt informationsutbyte. Betänkande 
av 2005 års informationsutbytesutredning.
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SOU 2008:3  Skyddet för den personliga integriteten. Bedöm-
ningar och förslag. Slutbetänkande av Integritets-
skyddskommmittén.

SOU 2008:28   Apoteksdatalagen. Delbetänkande av Apoteksmark-
nadsutredningen.

SOU 2008:87  Åklagarväsendets brottsbekämpning. Integritet – 
Effektivitet. Betänkande av Åklagardatautredningen.

SOU 2008:117   Patientsäkerhet. Vad har gjorts? Vad behöver göras? 
Betänkande av Patientsäkerhetsutredningen.

SOU 2008:127  Patientens rätt. Några förslag för att stärka patien-
tens ställning. Delbetänkande av Utredningen om 
patientens rätt.

SOU 2009:32  Socialtjänsten. Integritet – Effektivitet. Betänkande 
av Socialtjänstdatautredningen.

SOU 2009:44  Integritetsskydd i arbetslivet. Betänkande av Utred-
ningen om integritetsskydd i arbetslivet.

SOU 2009:72  Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några 
frågor. Delbetänkande av Insynsutredningen.

SOU 2010:81   En ny biobankslag. Betänkande av Biobanksutred-
ningen.

SOU 2011:80  Informationsutbyte vid samarbete mot grov organi-
serad brottslighet. Slutbetänkande av Utredningen 
om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m.

Departementsserien
Ds Ju 1981:17   Sekretesskydd och informationsbehov. Vissa frågor 

om sekretesslagens tillämpning inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten m.m.

Ds Ju 1987:8   Integritetsskyddet i informationssamhället 3. Grund-
lagsfrågor. Delbetänkande av data- och offentlighets-
kommittén.

Ds 1996:13  Genetisk integritet – vem har rätt att använda infor-
mation från genetiska undersökningar.

Ds 2005:13  Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler.
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Övrigt offentligt tryck
Kungl. Medicinalstyrelsens cirkulär (MF 1959:91) den 27 november 1959 

angående tystnadsplikt för dem som meddela sjukvård m.fl.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1987:3) om tillämpning av lagen om 

tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. på larmoperatörer och 
därmed jämställd personal verksam vid SOS Alarmering AB.

Socialstyrelsens allmänna råd (1989:6) om tillämpningen av abortlagen.
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. 

av patienter i hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:28) om kliniska 

obduktioner m.m.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) om vissa 

åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) verksamhetschef inom hälso- 

och sjukvård.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:14) om omskä-

relse av pojkar.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:11) om bioban-

ker i hälso- och sjukvården m.m.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:1) om verkställigheten av sterili-

seringslagen.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och 

utskrivning av patienter i sluten vård.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmäl-

ningsskyldighet enligt Lex Maria.
Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrätt-

ningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid 
enheter för rättspsykiatrisk undersökning.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samord-
ning av insatser för habilitering och rehabilitering.

Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och 
journalföring i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som 
av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen.

Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en 
hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort.
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Socialstyrelsens föreskrifter (2009:28) om blodverksamhet.
Socialstyrelsens föreskrifter (2009:29) om transfusion av blodkomponenter.
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i 

hälso- och sjukvården m.m.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om använd-

ning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forsk-
ning m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppe-
hållande behandling.

Rättspraxis och övriga avgöranden
Högsta förvaltningsdomstolen
RÅ 1951 ref. 29
RÅ 1982 2:45
RÅ 82 Ab 47
RÅ 82 2:68
RÅ 1982 Bb 131
RÅ 1982 Ab 287
RÅ 1982 Ab 307
RÅ 1982 Ab 358
RÅ 1985 Ab 1
RÅ 1985 Ab 35
RÅ 1985 Ab 52
RÅ 1988 ref. 103
RÅ 1989 ref. 11
RÅ 1989 ref. 125 I
RÅ 1989 ref. 125 II
RÅ 1990 not. 65
RÅ 1990 ref. 78
RÅ 1991 not. 167
RÅ 1992 not. 24
RÅ 1993 not. 35
RÅ 1993 not. 462
RÅ 1993 not. 566
RÅ 1994 not. 142
RÅ 1994 not. 178
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RÅ 1994 not. 465
RÅ 1994 not. 565
RÅ 1994 not. 603
RÅ 1995 not. 212
RÅ 1996 not. 124
RÅ 1997 not. 28
RÅ 1999 ref. 38
RÅ 2000 ref. 6
RÅ 2003 ref. 18
RÅ 2003 ref. 83
RÅ 2007 ref. 16
RÅ 2009 ref. 17

Kammarrätten i Göteborg
Mål nr 2046-05, 2005-04-22
Mål nr 3309-07, 2007-08-24
Mål nr 3995-10, 2010-08-23
Mål nr 4351-10, 2010-11-23

Kammarrätten i Jönköping
Mål nr 2137-09, 2009-10-07
Mål nr 1804-11, 2011-10-04
Mål nr 3153-11, 2011-11-30
Mål nr 3544-11, 2011-12-02

Kammarrätten i Stockholm
Mål nr 4629-2002, 2002-09-10
Mål nr 2111-04, 2004-05-03
Mål nr 6784-04, 2004-11-04
Mål nr 8006-04, 2005-05-12
Mål nr 1289-05, 2005-03-04
Mål nr 5906-05, 2005-11-07
Mål nr 6626-05, 2005-12-21
Mål nr 5908-06, 2006-10-19
Mål nr 7790-06, 2007-01-30
Mål nr 33-08, 2008-02-15
Mål nr 3039-08, 2008-05-06
Mål nr 4208-08, 2008-06-26
Mål nr 5424-08, 2008-07-24
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Mål nr 6299-08, 2009-01-28
Mål nr 4037-10, 2010-08-25
Mål nr 4825-11, 2011-09-12

Kammarrätten i Sundsvall
Mål nr 355-2000, 2000-02-15
Mål nr 179-05, 2005-03-03
Mål nr 2314-07, 2008-01-28
Mål nr 253-09, 2009-03-12
Mål nr 1732-09, 2009-07-30
Mål nr 1182-10, 2010-10-01
Mål nr 1330-10, 2010-07-06

Länsrätten i Stockholms län
Mål nr 7908-01, 2001-07-11
Mål nr 4141-03, 2004-02-18
Mål nr 12751-04, 2004-08-19
Mål nr 16505-04, 2005-04-29
Mål nr 1627-05, 2005-05-02
Mål nr 2492-07, 2008-03-17

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
HSAN 948/00

HSAN 836/02
HSAN 2542/02

HSAN 35/04
HSAN 66/04
HSAN 335/04
HSAN 338/04
HSAN 580/04
HSAN 915/04
HSAN 1151/04
HSAN 1252/04
HSAN 1320/04
HSAN 1740/04
HSAN 2448/04
HSAN 2548/04
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HSAN 3333/04
HSAN 2004/3457

HSAN 34/05
HSAN 293/05
HSAN 2005/1670
HSAN 2005/2703
HSAN 2005/3269
HSAN 2005/3317

HSAN 2006/0524
HSAN 2006/0731
HSAN 2006/1464
HSAN 2006/1854
HSAN 2006/3018
HSAN 2006/3148
HSAN 2006/3969
HSAN 2006/4068

HSAN 2007/4006

HSAN 2009/0449
HSAN 2009/1483
HSAN 2009/3243

JO:s ämbetsberättelse
JO 1975/76:330
JO 1981/82 s. 253
JO 1982/83 s. 224
JO 1982/83 s. 226
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295, 325, 328
SOS Alarm Sverige AB 62 f.
socialnämnd 188, 189, 254
Socialstyrelsen 189
spaning 302, 305
spermadonator 186
spärr (av journaluppgift) 99, 101 f., 

193
Statens institutionsstyrelse 189
statistik 203, 204
sterilisering 82, 86, 90, 131, 134, 

139 f., 230 f.
studerande 68 ff., 131
studerandehälsovård 131
styrelseledamot 65

ställföreträdare, se legal ställföreträdare
stödperson 185 f., 231, 325
syfilis 212, 262
säker vård 74, 80, 87, 88, 89, 95, 

120, 248, 255
Säkerhetspolisen 300, 311 ff.

T
telefonnummer 73, 144, 319
tillsyn 51, 53, 54, 65 f., 72, 74
tolk 66 ff., 92, 228 ff.
Totalförsvarets pliktverk 189
trafikolycka 169, 305
transfusion 131, 186
Transportstyrelsen 97, 188, 189
tuberkulos 262, 263
tvångsisolering 263

U
underrättelseskyldighet 183
undervisning 38, 69, 167, 170
ungdomsmottagning 282, 284,  

285
uppdragstagare 49 f., 57, 67
utbildning 57 f., 68 ff., 166 f., 170
utreda sjukdomar och skador 82 f., 

131 f., 213, 267

V
vaccination 131, 133
vapen, se skjutvapen
verksamhetschef 58, 187, 265
verksamhetsuppföljning 38, 205
verkställande direktör 65, 115, 304, 

315
videoupptagning 73
vårdcentral 59, 70, 305
vårdinrättning 52, 54, 56 ff., 65, 72, 

85, 205, 211, 298, 302, 304 f.
vårdkvalitet 201
vårdnadshavare, se legal ställföreträdare
vårdutbildning 68 ff., 167, 170
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vävnadsprov 77, 110
vävnadsinrättning 186

Y
yttrandefrihet 41, 50

Å
åklagarmyndighet 189, 210
åldersgräns 177, 233, 276, 277, 297

Ö
öppen vård 56, 268, 305
överförmyndarnämnd 189
överklagande 94, 116 ff., 220
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