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Förord 

En vecka innan jag skulle lämna in denna uppsats ringde en god vän till mig, hon arbetar som 

sjuksköterska och behövde hjälp med några juridiska frågor. Polisen hade nämligen kontaktat 

henne och begärt att hon lämnade ut vissa uppgifter. Varken min vän eller någon av hennes 

kollegor visste vad de skulle göra. Jag hoppas att denna uppsats ska kunna klargöra åtminsto-

ne några av de rättsliga frågor som kan uppkomma i situationer som denna. Inspirationen att 

skriva denna uppsats uppkom däremot under min praktiktid hos Polismyndigheten i Väster-

bottens län. Av denna anledning har det varit naturligt att särskilt belysa vilka intressen poli-

sen har i de frågor som jag behandlar. 

Jag vill först och främst tacka Polismyndigheten i Västerbottens län som tagit emot 

mig under flera veckor och låtit mig få en inblick i och en chans att prova på det myndig-

hetsarbete som de utför. Framförallt vill jag tacka juristerna Eric Lindström och Linda  

Janeheim som varit mycket stödjande och engagerade handledare för mig. Jag vill även tacka 

Västerbottens läns landstings Etikgrupp för att jag fått ta del av deras erfarenheter och fram-

förallt Anna Söderberg som varit till stor hjälp som min kontaktperson. Till sist vill jag även 

tacka min familj och mina vänner som varit ett värdefullt stöd dels i arbetet med denna upp-

sats men framförallt under hela utbildningen. Uppsatsen tillägnar jag min mamma Ulla Eriks-

son som jag önskar hade fått vara med mig denna tid då jag slutför min juristutbildning. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om den rättsliga regleringen kring hälso- och sjukvårdens möjligheter att 

lämna ut uppgifter om en enskilds personliga förhållanden till polisen vid misstanke om ett 

begånget brott. Den berör dels bakgrunden till den svenska sekretess- och tystnadspliktsre-

gleringen men också vilka sekretess- och tystnadspliktsregler som blir tillämpliga i fråga om 

utlämnande av uppgifter från hälso- och sjukvården till polisen. Speciellt går jag närmare in 

på de sekretessbrytande reglerna i 10 kap. 21 och 23 §§ offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) som möjliggör ett utlämnande från hälso- och sjukvården till polisen vid misstan-

ke om brott och hur lagstiftaren avsett att dessa bestämmelser ska tillämpas. Min slutsats är att 

lagstiftarens intentioner är delvis otydliga och att det därför inte är helt enkelt att avgöra hur 

reglerna bör eller är tänkt att tillämpas.  

Jag har även försökt skapa mig en bild av hur dessa sekretessbrytande regler faktiskt 

tillämpas och vilka faktorer utöver rättskällorna som påverkar beslutsfattarens tillämpning av 

dem. Jag har utifrån detta konstaterat att tillämpningen av dem ofta verkar göras på ett restrik-

tivt sätt. Jag avslutar därefter uppsatsen med att analysera kring vilken betydelse en restriktiv 

tillämpning av bestämmelserna skulle kunna få för polisens brottsutredande verksamhet samt 

kort om åtgärder som skulle kunna vara av betydelse för att påverka denna tillämpning. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

Sekretess, Handlingsoffentlighet, Hälso- och sjukvård, Polisen, Brottsutredning, Misstanke 

om brott, Rättssociologi.  
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1 Inledning 

Det var en kväll i slutet av augusti och paret Anna och Jens
1
 var på besök hos några vänner till 

Jens i Umeå. Sällskapet bestämmer sig för att grilla vid en av grillstugorna i ett fritidsområde i 

närheten.  Kvällen var mörk bortsett från ljuset från den tända elden där de satt och drack och 

pratade. Jens gick iväg några minuter, Anna antog att han skulle uträtta sina toalettbehov. Hon 

tände en cigarett och satt kvar nära elden. Plötsligt kände hon ett kraftligt slag mot ena sidan 

av sitt ansikte. Hon tittade upp och såg att Jens stod bakom henne med handen full av glas-

kross. Han slog henne några gånger till och tog sedan stryptag runt hennes hals. Hon kände att 

hon fick svårt att andas och att det svartnade för ögonen. Några av de övriga i sällskapet stör-

tade då fram och slet bort Jens. Anna tyckte sig höra att någon av dem skrek ”Vad fan gör du? 

Du dödar henne!” 

Jens övertalas av de andra att Anna måste till sjukhus. I taxin på väg till sjukhuset sä-

ger Jens till Anna att hon ska säga till sjukvårdspersonalen att hon har ramlat och slagit sig, 

vilket hon också gör. Men Anna hade blödningar i ögat och underhudsblödningar på halsen. 

Hon fick även en svullnad i stuphuvudets slemhinna och ett brott i underkäken. Sjukvårdsper-

sonalen, en sjuksköterska och en akutläkare, trodde därför inte på att hon ramlat utan miss-

tänkte att hon hade blivit utsatt för våld av någon annan. Då hon själv nekade till detta skicka-

des hon hem när hon var frisk nog. I början av oktober, när paret var hemma igen, våldtog 

Jens Anna. Under flera timmars tid hotade han även med att döda henne, han sa att han skulle 

skära halsen av henne och stack henne samtidigt med kniv i armen och slog henne i ansiktet. 

Hoten fortsatte över telefon även efter detta tillfälle, det var då Anna slutligen bestämde sig 

för att anmäla händelserna till polisen.  

Det som framgått ovan är delar av brottsoffrets berättelse om händelseförloppet i ett mål 

där tingsrätten faktiskt dömde gärningsmannen för grov misshandel för våldet vid grillplat-

sen.
2
 Detta våld var däremot inte det enda våld kvinnan behövde utsättas för innan anmälan 

gjordes till polisen. Polisen är den samhällsaktör som har i uppgift att utreda brott. Fallet ovan 

är ett exempel på att polisen däremot inte alltid är den samhällsaktör som först får kännedom 

om eller misstankar om att ett brott har begåtts. Hur kan det komma sig att de misstankar som 

uppstod hos hälso- och sjukvården i detta fall inte nådde polisen?  

  

                                                
1 Personerna heter egentligen något annat 
2 Linköpings tingsrätt Mål nr. B 3458-13 
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1.1 Syfte 

Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats är att klargöra hälso- och sjukvårdens rättsliga 

möjligheter att lämna ut uppgifter om en enskilds personliga förhållanden till polisen vid 

misstanke om ett begånget brott.  För att utreda detta avser jag först att redogöra för bakgrun-

den till sekretess- och tystnadspliktsregleringen i svensk rätt samt redogöra för det rättsliga 

sekretessförhållandet mellan hälso- och sjukvården och polisen. Därefter beskriver jag närma-

re de sekretessbrytande reglerna som blir tillämpliga när hälso- och sjukvården får misstankar 

om att ett brott har begåtts och hur lagstiftaren avsett att dessa regler ska tillämpas.  

Jag har även varit intresserad av den faktiska tillämpningen av bestämmelserna. Jag har därför 

genom kontakter med personer som har viss erfarenhet av dessa reglers tillämpning, redogjort 

för deras uppfattningar om tillämpningen samt försökt peka ut några av de faktorer utöver 

rättskällorna som skulle kunna påverka beslutsfattaren i dessa fall. 

Avslutningsvis kommer jag också fundera kring vilken betydelse rätten kan tänkas ha för po-

lisens brottsutredande verksamhet med utgångspunkt i det fall jag beskrivit i inledningen och 

uppfattningar som har framförts till mig vid samtal med representanter från polisen. 

 

 

1.2 Metod och material 

I mitt metodval har jag inspirerats Håkan Hydén som menar att metodvalet bör bestämmas 

utifrån vilken juridisk praktik som tillämpas. Hydén menar att den traditionella rättsdogmatis-

ka metoden, där man utgår från lagtext, förarbeten och praxis från de högre instanserna, kan 

ses som ett domarperspektiv på rätten. Genom denna metod tolkar man rätten i olika situatio-

ner uppifrån och ner och utreder vad rätten bör eller är tänkt att vara. Hydén menar att rättstil-

lämpningen ser annorlunda ut för den större delen av rättstillämpningen utanför domstolarnas 

ram.
3
 Exempelvis när myndighetsföreträdare har att fatta ett beslut i syfte att bereda klienter 

olika tjänster. Då bidrar rätten oftast med formerna för beslutet och gränserna inom vilket det 

ska ligga, medan det egentliga normativa innehållet bestäms kognitivt med stöd av kunskap 

som inte ryms innanför det rättsdogmatiska kunskapsfältet.
4
 Juridiken innebär sällan endast en 

lösning på ett problem utan erbjuder tolkningsmöjligheter.
5
 Hydén menar att ett sådant beslut 

istället ligger inom ett sociologiskt kunskapsfält.  

                                                
3 Hydén (2002) s. 80 ff. 
4 Ibid, s. 17 och 18 
5 Ibid, s. 25 
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Jag utgår således från vad Hydén menar är ett rättssociologiskt perspektiv på rätten 

vilket innebär att jag utgår från att rätten är lika med de beslut som fattas. Dessa beslut är inte 

enbart ett resultat av de rättsdogmatiska rättskällorna, fortsättningsvis kallade rättskällorna, 

utan påverkas av flera andra faktorer exempelvis sociala förhållanden, de organisatoriska för-

hållanden under vilket beslutet fattas, ekonomiska och politiska krafter i samhället, den all-

männa opinionen, massmedias tryck etc. Rätten så som den beskrivs i rättskällorna är i detta 

perspektiv endast en av flera faktorer som påverkar beslutsfattandet. Hydén menar att detta 

utgör ett användarperspektiv på rätten.
6
 Detta perspektiv kan anses extra viktigt då lagstifta-

rens intentioner är otydliga.
7
 

Den juridiska praktik som jag studerar i denna uppsats är just sådan som ska tillämpas 

av myndigheternas befattningshavare och jag menar därför att det kan vara intressant att utre-

da vilka tolkningsutrymmen rätten ger och vilka faktorer utöver rättskällorna som påverkar 

beslutsfattaren vid dennes beslut. Hydén menar att detta perspektiv kompletterar det rätts-

dogmatiska perspektivet på så sätt att det täcker in aspekter på rätten som utelämnas eller 

framstår som obehövliga i det rättsdogmatiska perspektivet.
8
 Hydén menar vidare att man inte 

bör sträva efter att i sin forskning endast ansluta sig till en teoretisk uppfattning och åtföljande 

metoder. Man bör istället sträva efter att se hur teorier och metoder kompletterar varandra i 

förklaringen av praktiska problem.
9
 Inledningsvis kommer jag därför i enlighet med den rätts-

dogmatiska metoden utgå från främst lagtext och förarbeten. Till viss del även praxis, vägle-

dande JO-beslut och doktrin. Genom denna metod avser jag att få en bild av vilka bestämmel-

ser som reglerar sekretess- och tystnadspliktsförhållandet vid utlämnandet av uppgifter mellan 

hälso- och sjukvården till polisen.  

I mitt syfte ingår att utreda hur lagstiftaren avsett att reglerna ska tillämpas, lagstifta-

rens intentioner med dem. För detta blir förarbeten min huvudsakliga källa. Jag försöker ut-

ifrån dem identifiera vilka intressen som lagstiftarens beaktat vid lagstiftningen och vilka mo-

tiv som förts fram vid avvägningen mellan dessa. Genom att sammanställa och analysera des-

sa motiv avser jag att få en bild av vad lagstiftarens intentioner varit med de berörda bestäm-

melserna och hur de därmed är tänkt eller bör tolkas och tillämpas. Offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) utgör en omarbetning av den äldre sekretesslagen i syfte att göra lagen 

                                                
6 Hydén (2002) s.78 ff 
7 Ibid, s. 64 ff 
8 Hydén (1992) s. 94 
9 Ibid, s. 102 
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mer lättförståelig och lättillämpad.
10

 Flera av bestämmelserna har därför fortfarande i stort sett 

samma innehåll. För förståelse av de nu gällande sekretessbestämmelserna har därför ledning 

tagits av förarbeten som föregick den äldre sekretesslagen.  

Då jag utgår från att rättskällorna inte ensamt påverkar rättstillämpningen har jag an-

sett det viktigt att få en bild av hur rättstillämpningen faktiskt ser ut i praktiken. För detta syf-

te har jag varit i kontakt med Västerbottens läns landstings Etikgrupp. Etikgruppen består av 

10 medlemmar som representerar olika personalkategorier från olika discipliner och olika 

geografiska områden inom landstinget. Jag har ansett att de till viss del kan anses representera 

gruppen hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet var att genom samtal med denna grupp få en 

bild av deras uppfattning av hur bestämmelserna tillämpas och vilka faktorer de tror påverkar 

beslutsfattarna, i detta fall hälso- och sjukvårdspersonal, i deras beslut.  

I mitt tillvägagångssätt började jag med att skriva ett brev där jag redogjorde för gäl-

lande rätt och presenterade vilka eventuella svårigheter som jag själv misstänkte skulle kunna 

uppstå vid tillämpningen. Jag förklarade att detta endast var mina egna spekulationer och att 

jag därför var intresserad av vilken uppfattning hälso- och sjukvårdspersonal skulle kunna ha i 

dessa frågor. Därefter skrev jag några allmänt avfattade frågor som jag bad dem fundera extra 

över. Jag fick sedan delta på ett möte med gruppen där det fördes en öppen diskussion utifrån 

dessa frågor. Efter mötet sammanställde jag de uppfattningar och faktorer som jag uppfattat 

att gruppen varit mest eniga kring. Till viss del tog jag även fasta på enstaka åsikter som förts 

fram som jag tyckte var särskilt intressanta. Presentationen bör således läsas mot bakgrunden 

av att det är åsikter som förts fram av just denna grupp och att det är jag som författare som 

valt vilka delar av diskussionen som ska framföras. Jag vill ändå mena att det är en källa av 

visst värde då gruppen består av flera personer som har många års erfarenhet av sjukvårdsar-

betet och själva haft att beakta dessa sekretessfrågor i samband med detta. Dessutom bör be-

aktas att avsikten med presentationen endast är att ge exempel på faktorer utöver rättskällorna 

som kan påverka beslutsfattaren. Jag menar inte att just dessa faktorer är ensamt eller de mest 

avgörande vid beslutsfattandet. 

Jag kommer även att presentera uppfattningar om bestämmelsernas tillämpning som 

framförts av anställda hos polisen. Här valde jag att, i enskilda samtal med sammanlagt fem 

poliser som arbetar med utredningsarbete, ställa en öppen fråga om hur de uppfattade att ut-

lämnandet från hälso- och sjukvården fungerar vid misstanke om brott. Därefter diskuterade 

vi kring tänkbara orsaker till detta samt vilken betydelse detta kan ha för polisens verksamhet. 

                                                
10 Prop. 2008/09:150 s. 1 
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Syftet var just att få en viss bild av hur polisen uppfattar att bestämmelserna tillämpas och 

något exempel på vad bestämmelserna har eller skulle kunna ha för polisens verksamhet. Pre-

sentationen bör således snarast ses som ett sådant exempel. De åsikter som framfördes här 

samt det fall jag presenterat i inledningen till denna uppsats kommer utgöra min utgångspunkt 

vid min slutliga diskussion kring vilken betydelse rätten skulle kunna tänkas ha för polisens 

brottsutredande arbete. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen har jag terminologiskt begränsat mig till utlämnande av uppgifter till polisen. Fle-

ra av reglerna som jag berör gäller däremot även i fråga om utlämnande till åklagare och i 

vissa fall andra myndigheter som har att agera mot brottet. Jag övervägde att använda mig av 

samlingsbegreppet ”de brottsutredande myndigheterna” då detta ibland använts i förarbetena 

men fann att det skulle vara missvisande då det är olika myndigheter beroende på vilken regel 

som tillämpas och att det i så fall lätt skulle kunna leda till missförstånd. Jag valde därför att 

endast utgå från utlämnande till polisen då det är den myndighet som aktörer vänder sig till 

för att anmäla ett brott och också den myndighet som oftast inleder förundersökning.
11

  

För de fall åklagare vänder sig till hälso- och sjukvården och begär att få uppgifter på 

grund av att misstanke om brott gäller därför samma möjlighet att lämna ut som om begäran 

framställts av polisen. Om annan brottsutredande myndighet begär att få uppgift kan det där-

emot vara av vikt att kontrollera om de sekretessbrytande regler som behandlas i denna upp-

sats gäller även för dem. Jag har begränsat mig till att endast diskutera de sekretess- och tyst-

nadspliktsregler som gäller för uppgift om enskildas personliga förhållanden vid utlämnande 

av uppgifter från hälso- och sjukvården till just polisen. Det finns således bestämmelser som 

kan sekretessbelägga uppgifter inom hälso- och sjukvården under andra förutsättningar men 

dessa kommer inte beröras i detta arbete.
12

  

Jag har vidare begränsat mig till att endast behandla sekretessbrytande regler vid miss-

tanke om begångna brott. Det finns även sekretessbrytande regler i fråga om att förhindra 

brott men som jag inte kommer att behandla här. I fråga om de begångna brotten har jag där-

emot inte begränsat mig till någon speciell brottslighet i mina analyser. Detta då det huvud-

sakliga syftet är att utreda hälso- och sjukvårdens rättsliga möjligheter att lämna ut uppgifter 

                                                
11 23 kap. 3 § RB, Ekelöf m.fl. s. 115 ff. 
12 Se exempelvis 25 kap. 7 § OSL samt 6 kap. 13 § PSL om tystnadsplikt för privat hälso- och sjukvård vid risk 

för att uppgiftslämnaren utsätts för våld. 
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och inte vilka konsekvenser det får för brottsutredningen även om denna fråga också kommer 

att diskuteras. Konsekvenserna som rätten skulle kunna få för brottsutredningen torde annars 

kunna uppfattas olika beroende på vilket typ av brott misstanken rör.
13

 

 

 

1.4 Begrepp 

I uppsatsen är särskiljandet mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård central. Detta då 

olika regler gäller för utlämnande av uppgifter om enskildas personliga förhållanden om sjuk-

vården bedrivs av en offentlig eller privat vårdgivare. Det materiella innehållet i reglerna är 

likartat även om formuleringarna av lagtexten är olika. Med uttrycken avses således att vården 

bedrivs av offentliga eller privata vårdgivare.  

I uppsatsen kommer jag ofta tala om utlämnande på eget initiativ. Med detta avses att hälso- 

och sjukvårdspersonal gör en anmälan till polisen utan att detta har föregåtts av en begäran 

från annan part, exempelvis polisen eller den enskilde själv. 

 

 

1.5 Disposition  

För att besvara mitt syfte har jag ansett det nödvändigt att dela in utredningen i två olika av-

snitt. I avsnitten har jag olika fokus vilket också påverkat mina metoder för att hitta relevant 

information. Efter varje avsnitt sammanfattar jag vad som framkommit i avsnittet samt redo-

gör för mina slutsatser utifrån detta i en analys. Detta i syfte att förtydliga för läsaren, slutsat-

serna är även av betydelse för min fortsatta diskussion i uppsatsen. Denna disposition har jag 

valt då jag tror att det underlättar för läsaren att följa mitt resonemang och tillvägagångssättet 

som jag grundat det på. 

  

                                                
13 Se exempelvis BRÅ:s rapporter om misshandel mellan obekanta eller polisens utredningar av våld mot kvin-

nor i nära relationer.  
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2 Det rättsliga ramverket 

 

2.1 Bakgrunden till sekretesslagstiftningen 

2.1.1 Offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten 

Offentlighetsprincipen utgör en av hörnstenarna i den svenska rättsordningen i syfte att garan-

tera medborgarna insyn i myndigheternas verksamhet. Den kommer bland annat till uttryck 

genom regeringsformens (RF) föreskrifter om yttrande och informationsfrihet. Yttrandefrihe-

ten innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad frihet att i tal, skrift, 

bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
14

 In-

formationsfriheten innebär frihet att inhämta och mottaga upplysningar och att i övrigt ta del 

av andras yttranden.
15

 Dessa friheter gäller även personer som är anställda vid myndigheter, 

vilket syftar till att befrämja allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. De innebär 

däremot inte någon skyldighet för dessa att på begäran av enskild förmedla viss uppgift.
16

 

Offentlighetsprincipen detaljregleras vidare genom tryckfrihetsförordningens (TF) fö-

reskrifter om handlingsoffentlighet. Handlingsoffentligheten innebär att varje svensk medbor-

gare har rätt att ta del av uppgifter som är dokumenterade i allmänna handlingar. Detta i syfte 

att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning.
17

 Denna rätt tillfaller även juri-

diska personer.
18

 Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som 

kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. En handling är all-

män när den förvaras hos myndighet eller kan anses inkommen eller upprättad hos myndig-

het.
19

 Handling anses inkommen då den anlänt till myndigheten eller kommit behörig befatt-

ningshavare tillhanda.
20

 Handling anses upprättad när handlingen har expedierats.
21

  

Handlingsoffentligheten innebär således en informationsskyldighet för myndigheterna 

gentemot den medborgare som begär att få ta del av en allmän handling, i regel blir det där-

emot en uppgift för enskilda befattningshavare hos myndigheterna att besluta om utlämnande 

                                                
14 2 kap. 1 § första punkten RF 
15 2 kap. 1 § andra punkten RF 
16 Bohlin s. 18 och 19 
17 2 kap. 1 § TF 
18 Se RÅ 2003 ref 83 
19 2 kap. 3 § TF 
20 2 kap. 6 § TF. Att en handling expedierats innebär att den avsänds antingen till enskild eller till annan myn-

dighet. Se Bohlin s. 82 
21 2 kap. 7 § TF 
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av handlingen ska ske eller inte.
22

 En handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller 

så snart som möjligt på stället tillhandahållas den som begärt att få ta del av handlingen så att 

den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handlingen får då skrivas av, avbildas, 

eller tagas i anspråk för ljudöverföring. Om inte hela handlingen kan tillhandahållas utan att 

vissa delar av den som inte får röjas, exempelvis för att de omfattas av sekretess, riskeras att 

göra det ska de delar som kan tillhandahållas lämnas ut i avskrift eller kopia till den som 

framställt begäran.
23

 Den som önskar att ta del av handling har även rätt att få en kopia av den 

mot en viss avgift.
24

  

Enligt 2 kap. 14 § TF ska begäran om att tillhandahållas allmän handling ställas till 

den myndighet som förvarar handlingen. I huvudsak är det även denna myndighet som prövar 

begäran.
25

 Handlingsoffentligheten har också kompletterats med regler i offentlighet- och 

sekretesslagen (2009:400) (OSL) som föreskriver att en myndighet på begäran av enskild ska 

lämna ut uppgift ur allmän handling om uppgiften inte omfattas av sekretess eller det skulle 

hindra arbetes behöriga gång.
26

  

Syftet med handlingsoffentligheten är som nämnts ovan att säkerställa ett fritt me-

ningsutbyte. Den information som framkommit genom utlämnade handlingar kan därför, ge-

nom yttrande- och informationsfriheten, föras vidare till andra fora, exempelvis tryckta skrif-

ter som görs tillgängliga för allmänheten. Detta genom både muntlig eller skriftlig överfö-

ring.
27

 Förarbetena till TF förtydligar att tillgången till den information som myndigheternas 

handlingar innehåller i hög grad är ägnad att berika den allmänna debatten och bredda under-

laget för medborgarnas och organisationernas ställningstaganden i skilda samhällsfrågor. Rät-

ten att ta del av allmänna handlingar blir således ett viktigt verktyg för den fria demokratiska 

åsiktsbildningen.
28

 Förarbetena har även uttryckt att allmänhetens insyn i myndigheternas 

verksamhet innebär en möjlighet att kontrollera att myndigheterna fullföljer sina skyldigheter 

enligt lagarna.
29

 Bohlin menar att handlingsoffentligheten sammanfattningsvis kan sägas ga-

rantera rättssäkerhet, effektivitet i förvaltningen samt effektivitet i folkstyret.
30

 

 

                                                
22 Bohlin s. 161. 
23 2 kap. 12 § TF 
24 2 kap. 13 § TF och för statliga myndigheter enligt avgiftsförordningen (1992:191). För kommunala myndighe-

ter enligt föreskrifter som kommunfullmäktige antagit. 
25 Paragrafen anger även situationer då annan än förvarande myndighet ska göra prövningen. 
26 6 kap. 4 § OSL 
27 Bohlin s. 21 
28 Prop. 1975/76:160 s.71 
29 SOU 1975:22 s.87 
30 Bohlin s. 23 
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2.1.2 Sekretess begränsar handlingsoffentligheten 

Trots att offentlighet har ansetts utgöra en nödvändig huvudregel i ett demokratiskt samhälle 

har enskildas behov av integritetsskydd också ansetts viktigt att upprätthålla. Internationellt 

har den enskildes integritetsskydd slagits fast genom artikel 8 i Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). 

Artikeln föreskriver att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem 

och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet 

annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn 

till exempelvis statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller 

till förebyggande av oordning eller brott.
31

 Denna konvention har inkorporerats i sin helhet i 

svensk rätt.
32

 RF har även i sina målsättningsstadganden angivit att det allmänna ska värna om 

den enskildes privat och familjeliv, det ska således vara målsättningen i den samhälleliga 

verksamheten.
33

  

Svensk rätt har även slagit fast att integritetsskyddet utgör en grundläggande fri- och 

rättighet. Detta innebär att var och en mot det allmänna ska vara skyddad mot betydande in-

trång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.
34

 Denna grundläggande rättighet får 

endast inskränkas för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 

Begränsningen får heller 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 så som en av folkstyrelsens grundvalar. Intrång i den personliga integriteten 

får inte heller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskåd-

ning.
35

 

För att garantera enskilda detta integritetsskydd är det nödvändigt att vissa begräns-

ningar görs i handlingsoffentligheten. Rätten att ta del av allmänna handlingar får inskränkas 

endast om det är påkallat med hänsyn av vissa i lag angivna skyddsintressen. Sådan begräns-

ning i offentligheten ska noga anges i bestämmelse i särskild lag eller om det anses lämpliga-

re, i annan lag till vilken den särskilda lagen hänvisar.
36

 Bestämmelser om sådana begräns-

ningar i handlingsoffentligheten har författats i OSL. Många av reglerna OSL innehåller såle-

                                                
31 För fullständig uppräkning se artikeln. 
32 2 kap. 19 § RF 
33 1 kap. 2 § st 4 RF, se även förarbeten 2009/10:80 s. 173 
34 2 kap. 6 § st 2 RF 
35 2 kap. 20 och 21 §§ RF 
36 2 kap. 2 § TF 
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des regler som sekretessbelägger vissa typer av uppgifter vilket innebär att uppgifterna, trots 

att de finns fastlagda i allmänna handlingar eller ”lagrade” i hjärnan hos anställda, inte ska 

omfattas av handlingsoffentligheten eller yttrandefriheten. Förbud att röja uppgift enligt OSL 

gäller för myndigheter, privata aktörer omfattas således inte.
37

  

I OSL har vissa legaldefinitioner för begrepp som används i lagstiftningen fastställts. 

Att en uppgift omfattas av sekretess innebär ett förbud att röja uppgiften för både enskilda och 

för andra myndigheter, om inte annat anges i lag eller förordning.
38

 Med röjande avses varje 

form av röjande, oavsett om det sker genom utlämnande av handling eller att befattningshava-

ren lämnar uppgiften muntligen. Detta innebär vidare att hemlig uppgift inte får röjas, oavsett 

om det sker genom att allmän handling uppvisas eller att någon får del av handling som inte är 

allmän. Det är även utan betydelse om uppgiften är dokumenterad eller inte, eller om uppgif-

ten lämnas på begäran av utomstående eller befattningshavarens eget initiativ.
39

 Om en sekre-

tessbelagd uppgift lämnas från en myndighet till en annan gäller sekretess för den mottagande 

myndigheten endast om sekretess följer av en sekretessbestämmelse som är direkt tillämplig 

hos den mottagande myndigheten (en s.k. primär sekretessbestämmelser) eller en bestämmel-

se om överföring av sekretess (en s.k. sekundär sekretessbestämmelse).
40

  

Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud att röja en uppgift enligt OSL döms till an-

svar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken (1962:700) (BrB).
41

 Detta innebär att man döms för brott 

mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen skett oaktsamt eller varit 

ringa ska endast böter eller inget straffansvar utdömas. Av bestämmelsen framgår att den är 

subsidiär vilket innebär att om annat straffbud är föreskriven för brott mot viss tystnadsplikt 

tillämpas det straffbudet före straffbudet enligt denna bestämmelse. Exempelvis framgår det 

av 9 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) att någon som utan giltigt skäl röjer sådan 

som enligt rättens eller förundersökningsledarens förordnande inte får uppenbaras, döms till 

böter. 

  

                                                
37 2 kap. 1 § st 1 OSL. 
38 8 kap. 1 § OSL 
39 Prop. 1979/80:2 Del A s. 119 
40 7 kap. 2 § OSL , Se även legaldefinition för primära och sekundära sekretessbestämmelser i 3 kap. 1 § OSL 
41 14 kap. 2 § OSL 
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2.2 Grundläggande begrepp för sekretessregleringen 

 

2.2.1 Raka och omvända skaderekvisit 

Lagstiftaren har i förarbetena till OSL menat att syftet med sekretessbestämmelserna är att de 

inte ska åstadkomma mer sekretess än vad som är nödvändigt för att skydda det intresse som 

bestämmelsen har att skydda. Det ska därför krävas att viss skada uppstår av att uppgiften 

lämnas ut för att uppgiften ska kunna omfattas av sekretess. Sekretessbestämmelserna har 

därför utformats med olika skaderekvisit.
42

 Om en sekretessbestämmelse är försedd med ett 

skaderekvisit krävs att myndigheten som innehar uppgiften gör en prövning om vilken skada 

som skulle kunna uppstå om uppgiften lämnades ut. För vem skadan ska uppstå beror på vem 

sekretessbestämmelsen avser att skydda. Sekretessreglerna kan skydda både det allmännas 

intresse och enskildas intressen av personlig eller ekonomisk art. I OSL förekommer huvud-

sakligen ”raka” eller ”omvända” skaderekvisit.
43

 

Vid ett rakt skaderekvisit föreligger sekretess om det kan antas att en viss skada upp-

kommer om uppgiften röjs. I dessa fall är uppgifterna som huvudregel offentliga. Vid tillämp-

ningen av detta rekvisit bör den tjänsteman som har att fatta beslutet inte göra en individuell 

prövning utan istället bedöma om uppgiften i sig typiskt sett kan vara ägnad att skada det in-

tresse som skyddas av bestämmelsen. En uppgift som typiskt sett är att anse som harmlös ska 

på så sätt inte skyddas av sekretessen. Av denna anledning bör det heller inte vara av betydel-

se vem som begär ut uppgiften och i vilket syfte denne gör det. 
44

 Exempelvis har i praxis 

ansetts att telefonnummer till någons arbetsgivare är uppgifter som är harmlösa i sig men att, i 

fall där mottagaren skulle kunna kontakta arbetsgivaren och detta skulle kunna innebära en 

skada för den person som sekretessen avser att skydda, ska dessa uppgifter omfattas av sekre-

tess.
45

 

I vissa fall har lagstiftaren ansett att uppgifter hos en myndighet kräver ett starkare 

skydd för att kunna tillgodose sitt skyddsintresse. Där används istället ett omvänt skaderekvi-

sit. Det innebär att sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att skada 

uppstår. I dessa fall ska uppgifterna istället som huvudregel vara sekretessbelagda. Regeln ger 

på så sätt mindre utrymme för egen bedömning av beslutsfattaren. Lagstiftaren har angett att 

det för ett utlämnande i dessa fall många gånger krävs en kännedom om vem som begär upp-

                                                
42 Prop 1979/80:2 s. 78 
43 Holstad s. 23 
44 Prop 1979/80:2 s. 80-81 
45 Se RÅ81 2:34 I 
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gifterna och i vilket syfte denne är intresserad av dem för att kunna göra en bedömning av 

eventuell skaderisk.
46

 Detta har ansett motiverat trots det efterforskandeförbud som råder en-

ligt 2 kap. 14 § tredje stycket TF. Enligt efterforskandeförbudet får en myndighet inte efter-

forska vem som framställt en begäran om att få ta del av en allmän handling eller i vilket syfte 

denne vill ta del av handlingen i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten 

ska kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut. Efterforskandeförbudet 

gäller oavsett vilket skaderekvisit som gäller för utlämnandet av uppgiften.  

 

2.2.2 Skada- eller menprövning  

Genom skaderekvisiten blir således frågan om utlämnandet av uppgiften innebär att skada 

eller men kan uppstå till följd av utlämnandet avgörande för uppgifterna ska omfattas av sek-

retess eller inte. I vissa fall där offentlighetsintresset har ansetts vara av särskilt stor betydelse 

har man istället valt att föreskriva ”avsevärd skada” eller ”allvarligt men” för att betona högre 

krav på skadans dignitet för att uppgiften ska omfattas av sekretess. Lagtexten innehåller ing-

en definition på vad skada och men innebär. I förarbetena anges att skada uteslutande avser en 

ekonomisk förlust. Men har istället fått en mycket vid innebörd och åsyftar allt som den be-

rörda individen kan uppfatta som ett mer påtagligt obehag. Framförallt bör det förstås som en 

integritetsinskränkning men ekonomiskt skada utesluts inte. Utgångspunkten vid bedömning-

en av men är den skyddade personens egen uppfattning om följden av en uppgifts utlämnande. 

Samtidigt betonar förarbetena att enbart det förhållandet att en person tycker att det i största 

allmänhet är obehagligt att andra känner till vissa uppgifter om denne ska inte självklart inne-

bära att denne lider men i sekretessbestämmelsernas bemärkelse. Vägledning ska därför även 

tas av gängse värderingar i samhället.
47

  

Ytterligare en viktig förutsättning för att skada eller men ska uppstå är att uppgifterna 

faktiskt går att hänföra till en viss individ. Avidentifierade uppgifter kan därför i regel lämnas 

ut utan sådan risk. Viktigt är att sambandet mellan uppgift och individ av andra anledningar 

inte går att spåra. Omständigheterna i det enskilda fallet blir därför avgörande för denna möj-

lighet.
48

 

 

                                                
46 Prop 1979/80:2 s. 82 
47 Ibid, s. 83  
48 Ibid, s. 84 
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2.2.3 Begreppet ”personliga förhållanden” 

Personliga förhållanden kan ses som ett samlingsbegrepp för flertalet olika uppgifter och har 

inte definierats närmare i OSL. I förarbetena har lagstiftaren istället uttalat att begreppet får 

bestämmas med ledning av vanligt språkbruk. Detta innebär att begreppet kan avse vitt skilda 

uppgifter så som namn, adress, sjukdomar och ekonomi. Lagstiftaren har poängterat att be-

greppet ekonomiska förhållanden, trots att uppgift om en persons ekonomi kan sägas falla 

under en persons personliga förhållanden, i viss utsträckning bör hållas åtskilt från begreppet 

personliga förhållanden. Detta då exempelvis juridiska personer endast kan lida ekonomisk 

skada samt att det i vissa fall kan finnas anledning att endast sekretessbelägga uppgifter av 

personlig och inte ekonomisk art.
49

 Vanligtvis är det inte bara att den enskilde lider skada 

eller men av att uppgift om dennes personliga förhållanden lämnas ut som är avgörande för 

om sekretess ska gälla, även att närstående till denne lider skada eller men är grund för sekre-

tess. Lagstiftaren har inte definierat denna personkrets närmare men i regel torde bara de allra 

närmaste räknas, så som make, barn och syskon. Släktskap är däremot inte ett krav, även att 

personer som varaktigt sammanbor med personen som uppgiften rör lider men av att uppgif-

ten lämnas ut torde innebära att uppgiften ska skyddas av sekretess.
50

  

 

  

                                                
49 Prop 1979/80:2 s. 84 
50 Ibid, s.168, Holstad s. 28, definitionen har även bekräftats av Regeringsrätten i senare fall, se exempelvis RÅ 

2009 ref. 17 
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2.3 Kort om myndigheterna som är föremål för denna uppsats 

 

2.3.1 Hälso- och sjukvårdens uppgifter 

Enligt 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) är målet för hälso- och sjukvården 

bland annat en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska vidare 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

För att uppfylla kraven om god vård ska vården enligt 2 a § HSL bland annat bygga på re-

spekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan häl-

so- och sjukvårdspersonalen. Vidare ska vården och behandlingen så långt det är möjligt ut-

formas och genomföras i samråd med patienten. Det föreligger även en skyldighet för hälso- 

och sjukvårdspersonalen enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2008:355) (PSL) att utföra 

sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att patienten ges 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Även i denna para-

graf anges att vården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patien-

ten och att patienten ska visas omtanke och respekt.  

I förarbetena framhålls att det är patienten själv som bestämmer om vården ska ges 

och att det är viktigt att patienten är medveten om detta. Bestämmelsens syfte är således att 

skapa garantier för att patienten informeras om sitt hälsotillstånd och vilka vårdmöjligheter 

det finns tillgång till så att denne själv kan medverka vid utformandet av vården. Detta själv-

bestämmande har lagstiftaren i förarbetena menat är viktigt för att patienten ska känna förtro-

ende för hälso- och sjukvården. Däremot ska kravet om att vård eller behandling alltid ska ges 

i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet aldrig kunna underlåtas vid valet av vård-

form genom att patientens självbestämmande ges en avgörande betydelse i detta beslut.
51

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Prop. 1978/79:220 s. 20 
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2.3.2 Polisens uppgifter 

Enligt 2 § polislagen (1984:387) (PolisL) är polisens uppgifter bland annat att förebygga brott 

och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten och bedriva spaning och 

utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal.
52

 I fråga om förebygga brott avses den 

brottsförebyggande verksamheten i egentlig mening, dvs. sådan verksamhet som är riktad till 

personer vilka inte är föremål för rättsväsendets åtgärder på grund av brott, exempelvis skol-

undervisning och ungdomsverksamhet i övrigt som polisen bedriver samt brottsförebyggande 

information och kontaktverksamhet. Spaning och utredning i fråga om brott som hör under 

allmänt åtal avser polisens utredningsverksamhet och har i förarbetena inte ansetts kräva någ-

ra vidare förklaringar.
53

 

 

 

  

                                                
52 Se paragrafen för uttömmande uppräkning. 
53 Prop. 1983/84:111 s. 55-56 
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2.4 Sekretess och tystnadsplikt för de berörda verksamheterna 

 

2.4.1 Sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård 

Enligt 25 kap. 1 § OSL första stycket gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift 

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

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående till denne enskilda lider men. Det-

samma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk 

undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, 

abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.  

Enligt förarbetena ska med begreppet hälso- och sjukvård förstås den slutna och öppna 

sjukvård som regleras i HSL. Hit hör också den förebyggande medicinska hälsovården och 

tandvården. Hälso- och sjukvård behöver inte bedrivas i organisatoriskt självständiga former 

utan kan utgöra inslag i annan förvaltning, t. ex. inom skolväsendet, socialtjänsten, kriminal-

vården eller försvarsmakten. Den del av verksamheten som är att räkna till hälso- eller sjuk-

vård ska då falla under sjukvårdssekretessen och inte under sekretessregleringen som gäller 

för den egentliga verksamheten. För de fall uppgifterna kommer att hanteras i myndighetens 

egentliga verksamhet ska de sekretessbestämmelser som tillämpas för den verksamheten även 

tillämpas på dessa uppgifter.
54

  

Enligt paragrafen gäller även sekretessen ”i annan medicinsk verksamhet”. Här åsyftas 

exempelvis rättsmedicinsk undersökning och läkarundersökning som inte primärt har vård- 

eller behandlingssyfte utan går ut på att fastställa en persons lämplighet för viss befattning, 

t.ex. inom försvaret. Även statens rättskemiska laboratorium och de rättspsykiatriska kliniker-

na är några av de verksamheter som omfattas av begreppet. Att lämna en uttömmande upp-

räkning av alla de verksamheter som bestämmelsen bör omfatta är inte möjligt. För att så 

långt möjligt undanröja tvekan om sekretessens omfattning i vissa speciella fall har i lagtexten 

angetts några verksamheter av särskild betydelse.
55

 Av förarbetena kan utläsas att det är de 

anställda inom den offentliga verksamheten som ska underkastas denna sekretess. Även att 

personer som på grund av uppdrag hos en myndighet fått kännedom om sekretessbelagda 

uppgifter ska beakta sekretessen, exempelvis personal som hyrts in av bemanningsföretag.
56

  

                                                
54 Prop. 1979/80:2 s. 165-166 
55 Ibid, s. 166 
56 Ibid, s. 126-128 
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Sekretessen ska skydda utlämnande av uppgifter om enskilds personliga förhållanden. 

Med enskild avses inte enbart den som är i behov av vård utan även personer som inte är i 

behov av vård och närstående till vårdbehövande. Exempelvis bör uppgifter som en vårdbe-

hövande lämnar om andra personer, så som grannar eller arbetskamrater, inte kunna lämnas ut 

annat än om det står klart att detta inte innebär skada för den personen.
57

 I fråga om vilka 

uppgifter som utgör personliga förhållanden samt vilka som räknas som närstående hänvisas 

till avsnitt 2.2.3. 

Paragrafen har ett omvänt skaderekvisit, huvudregeln är således att dessa uppgifter är 

sekretessbelagda. I förarbetena övervägdes bland annat en absolut sekretess för uppgifter 

inom hälso- och sjukvården men lagstiftaren menade då att det inte fanns anledning att upp-

gift om enskilds personliga förhållanden ska vara hemlig i fall där man med säkerhet kan säga 

att den enskilde inte lider skada eller men om uppgiften röjs.
58

 Trots att huvudregeln är sekre-

tess ska således alltid en skada- eller menprövning göras. Vidare begränsas sekretessens räck-

vidd enligt 25 kap. 1 § andra stycket på olika sätt, bl.a. gäller inte sekretess för uppgifter om 

enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som framkommer i anmälan i för-

hållande till den som anmälan avser. Inte heller i anmälan om klagomål mot hälso- och sjuk-

vården samt i vissa beslut.
59

 Sekretessen begränsas även i de fall annan lag eller förordning 

föreskriver en skyldighet att under vissa förutsättningar lämna ut vissa uppgifter.
 60

  Enligt 

praxis har undantag från sekretessen ansetts motiverade i situationer då patientens hälsotill-

stånd är så kritiskt att närstående kan behöva informeras.
61

 Utöver detta finns ytterligare sek-

retessbrytande regler, de sekretessbrytande regler som är relevanta för frågeställningarna i 

denna uppsats kommer beröras senare.
62

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Prop. 1979/80:2 Del A s. 167 
58 Ibid, s. 163 
59 Se de i paragrafen angivna undantagsfallen, 25 kap. 7, 8 och 10 §, samt 26 kap. 6 § OSL 
60 10 kap. 28 § OSL 
61 Se exempelvis RÅ 1992 not. 24, RÅ1988 not. 314, RÅ 1989 not. 304, RÅ 1993 not. 463, RÅ 1994 not. 151 
62 Se avsnitt 2.5 
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2.4.2 Tystnadsplikt inom privat sjukvård 

Privata aktörer som bedriver verksamhet på samma områden som offentlig myndighet omfat-

tas inte av offentlighetsprincipen. Reglerna om handlingsoffentlighet i TF eller sekretessreg-

lerna i OSL är således inte tillämpliga. Däremot stadgar 6 kap. 12 § första stycket PSL att den 

som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och 

sjukvården inte obehörigen får röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en en-

skilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vidare stadgar 6 kap. 16 § PSL att 

den som utan att tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen men som till följd av anställning, 

uppdrag eller liknande grund deltar eller har deltagit i privat bedriven hälso- och sjukvård, 

inte obehörigen får röja vad han eller hon fått veta enskilds hälsotillstånd eller andra personli-

ga förhållanden i samband med detta. Som obehörigt röjande anses enligt paragraferna inte att 

någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. Reglerna innebär på 

så sätt en tystnadsplikt. 

Vem som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen definieras i 1 kap. 4 § 

PSL. Bland annat omfattas den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, 

personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- 

och sjukvård av patienter, den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en 

legitimerad yrkesutövare, apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller 

lämnar råd och upplysningar.
63

 Vägledning torde också kunna tas från förarbetena där man 

menat att personal inte måste vara anställd hos vårdgivaren eller utföra avlönat arbete för att 

omfattas av tystnadsplikten. Det förutsätter däremot anknytning till de hälso- och sjukvårdan-

de uppgifterna samt viss varaktighet, varför exempelvis medhjälpare eller elever även ska 

omfattas.
64

 

För frågan om vilken personal som omfattas av tystnadsplikten enligt PSL blir således 

begreppen sjukhus och andra vårdinrättningar av central betydelse. Skillnaden mellan sjukhus 

och vårdinrättning anges i förarbeten vara att sjukhus tillhandahåller både sluten och öppen 

vård medan vårdinrättningar endast tillhandahåller öppen. Med sluten vård avses vård där 

patienten är ”intagen” på sjukhuset. Att någon är ”intagen” har i regel ansetts förutsätta att 

denne vistas på sjukhuset även under natten.
65

 Med inrättningar för öppen vård avses enligt 

                                                
63 Se paragrafen för uttömmande uppräkning. Vilka som ska ha rätt till legitimation anges i 4 kap. 1 § PSL, De 

yrkestitlar som anges i 1 § är enligt 4 kap. 5 § PSL skyddade och får enbart användas av dem som innehar le-

gitimation för yrket. 
64 Prop. 1978/79:220 s. 40 
65 Prop. 1981/82:97 s. 121 
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förarbetena exempelvis distriktsläkarmottagningar, folktandsvårdskliniker och mödra- och 

barnavårdscentraler m.fl.
66

 

Vad som avses som obehörigt röjande finns inte definierat i lagen på samma sätt som 

lagstiftaren valt att göra i OSL. Enligt förarbetena ska det däremot tolkas med ledning av ska-

derekvisitet som gäller för sekretess inom hälso- och sjukvården enligt OSL. Lagstiftaren 

uppgav att syftet med utformningen av tystnadspliktsreglerna var att ge bestämmelserna i hu-

vudsak samma innehåll som bestämmelserna om sekretess. Att använda sig av skaderekvisit 

ansågs inte lämpligt då dessa syftade till att svara mot offentlighetsprincipen som gäller för 

myndigheter, för enskilda finns inte någon motsvarande principiell skyldighet att hålla uppgif-

ter tillgängliga. Det ansågs därför mer lämpligt att istället föreskriva att hälso- och sjukvårds-

personalen inte obehörigen får röja vad de fått veta i sin verksamhet, vilket genom att ledning 

tas i skaderekvisitet i sak bör ge en nära överrensstämmelse mellan tystnadsplikten för offent-

liga funktionärer och enskilda. Lagstiftaren menade vidare att det av detta följer att tystnads-

plikten ska kunna efterges genom samtycke från den enskilde som bestämmelsen avser att 

skydda på samma sätt som sekretessreglerna föreskriver. Tystnadsplikten gäller till förmån för 

den enskilde, det bör därför inte ses som ett obehörigt röjande om sådant samtycke har getts.
67

  

 

2.4.3 Uppgifter som finns om enskilda inom sjukvården 

Vid vård av patienter ska enligt 3 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355) (PDL) en patientjour-

nal föras av vårdgivaren.
68

 En patientjournal ska innehålla uppgifter som behövs för en god 

och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga ska journalen alltid innehålla 

uppgifter om patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om 

ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, väsentliga uppgifter om vidtagna 

och planerade åtgärder, och 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 förnyad medicinsk bedömning.
69

 Uppgifterna kan lämnas av patienten själv men kan också 

lämnas av andra, exempelvis närstående. Även polis som fått i uppdrag att föra en person till 

sjukhus av någon anledning kan lämna uppgifter som antecknats.
70

 

 

                                                
66 Prop. 1978/79:220 s. 41 
67 Prop. 1980/81:28 s. 21 – 23. Propositionen gällde ändringar i regleringen om tillsyn över sjukvårdspersonalen 

och förklarade i detta syfte hur reglerna om sekretess och tystnadsplikt ska bedömas. 
68 6 kap. 1 § PDL 
69 3 kap. 6 § PDL 
70 Sandén s. 73 
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De flesta av de handlingar som återfinns i patientjournalen upprättats i samband med 

vården. Det kan också vara handlingar som inkommit från andra vårdinrättningar eller myn-

digheter, exempelvis Försäkringskassan. Journalen kan behöva innehålla uppgifter som inte är 

strikt medicinska, exempelvis beskrivningar av psykologiska eller sociala aspekter av betydel-

se för vården. Journalhandling behöver inte endast vara pappershandlingar utan kan även ut-

göras av video- eller diktafonupptagningar, röntgenbilder, EKG-kurvor och fotografier.
71

 Ut-

över dessa uppgifter som registreras i patientjournalen bör även förutsättas att andra uppgifter 

om enskilda går att inhämta från personal inom hälso- och sjukvården. Sjukvårdspersonalen 

kan ha kännedom om förhållanden som inte har varit av relevans för patientjournalen. 

  

2.4.4 Sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden hos poli-

sen 

I 35 kap. OSL finns regler som riktar in sig på att skydda enskildas integritet när uppgifterna i 

vissa sammanhang förekommer hos polisen. Enligt 35 kap. 1 § OSL gäller sekretess för upp-

gift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgif-

ten kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men och 

uppgiften förekommer i vissa av paragrafen särskilt angivna situationer.
72

 Sammanfattat rör 

det framförallt uppgifter som framkommer i förundersökningar, register som behandlas med 

stöd av polisdatalagen, eller annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda 

eller beivra brott och som bedrivs av någon av de brottsutredande verksamheterna. Samtliga 

fall har anknytning till brottsutredning.
73

 Bestämmelsen innehåller ett omvänt skaderekvisit 

vilket innebär att huvudregeln är sekretess om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde själv eller närstående till denne lider men.  

Vidare kan uppgifter om enskildas personliga förhållanden skyddas av 18 kap. 1 § 

OSL om uppgiften hänför sig till bl.a. förundersökning i brottmål eller i annan verksamhet för 

att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder mot-

verkas eller att den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.
74

 Denna bestämmelse 

omfattas däremot endast av ett rakt skaderekvisit, huvudregeln är således offentlighet. Dess-

utom är det främst andra intressen än den enskildes integritet som ska skyddas av bestämmel-

sen. 

                                                
71 Prop. 1984/85:189 s. 37-38. Paragrafen överrensstämmer med tidigare reglering i 1 § 1 st Patientjournallagen 

(1985:562) varför förarbeten till denna lag blir relevanta.  
72 För samtliga sammanhang hänvisas till paragrafen. 
73 Holstad s. 114 
74 Se paragrafen för fullständig uppräkning.  
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2.5 Uppgiftslämnande från hälso- och sjukvården till polisen  

2.5.1 Skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna ut uppgift om 
enskild till polisen 

Det finns flertalet bestämmelser i lagar och förordningar om uppgiftsskyldighet för hälso- och 

sjukvården. Dessa skyldigheter gäller för personalen inom både den offentliga och den privata 

vården. I detta avsnitt kommer jag kort beröra några av de fall där det i lag föreskrivits en 

skyldighet för hälso- och sjukvården att lämna ut uppgifter till polisen.  

Enligt 4 kap. 4 § begravningslag (1990:1144) ska den läkare som har att fastställa 

dödsbevis snarast möjligt anmäla till polismyndighet om förhållandena vid dödsfallet är såda-

na att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om ob-

duktion m.m. Anmälan ska således ske på eget initiativ av läkaren. Skäl för rättsmedicinsk 

undersökning föreligger bland annat om en rättsmedicinsk undersökning kan anats vara av 

betydelse för utredningen av ett dödsfall som inträffat under sådana omständigheter att det 

inte skäligen kan bortses från möjligheten att dödsfallet har samband med ett brott.
75

 Med 

rättsmedicinsk undersökning avses rättsmedicinsk obduktion eller likbesiktning, d.v.s. att 

kroppen efter en avliden öppnas och undersöks invändigt samt yttre undersökning av krop-

pen.
76

 Beslut om att en rättsmedicinsk undersökning ska göras i dessa fall får fattas av polis-

myndighet, allmän domstol eller allmän åklagare.
77

 Här bör poängteras att för de fall polis-

myndigheten vill att en person som är vid liv undersöks ska de istället begära att få ett rättsin-

tyg som är ett skriftligt medicinskt utlåtande av läkare och som kan inhämtas av polismyndig-

het eller åklagarmyndighet i syfte att användas i en brottsutredning eller som bevis i rättegång 

med anledning av brott.
78

 Rättsintyg kan endast utfärdas under vissa förutsättningar, om såda-

na förutsättningar föreligger bryts således sekretess eller tystnadsplikt som följer av 25 kap. 1 

§ OSL eller 6 kap. 12 § PSL.
79

  

Enligt 6 kap. 15 § första punkten PSL är hälso- och sjukvårdspersonal även skyldig att 

lämna ut uppgift om huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning, om uppgiften i ett sär-

skilt fall begärs av en polismyndighet. Dessa uppgiftsskyldigheter gäller läkare och annan 

hälso- och sjukvårdspersonal oavsett om de arbetar inom offentlig och privat verksamhet. Det 

krävs inte att polisen anger namnet på personen som efterfrågas, endast att viss person efter-

                                                
75 13 § Lag (1995:832) om obduktion m.m. 
76 Se 4 § samt 12 § Lag (1995:832) om obduktion m.m. 
77 18 § Lag (1995:832) om obduktion m.m 
78 1 § (Lag 2005:225) om rättsintyg i anledning av brott 
79 För närmare redogörelse, se 4 §, 5 § samt 7 § Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott 



28 

 

frågas.
80

 I denna bestämmelse används begreppet ”sjukvårdsinrättning” som enligt förarbete-

na innebär att uppgiftsskyldighet gäller när enskild vistas på ett sjukhus. Den ska emellertid 

även gälla i fråga om personer som söker sig till ett sjukhus för öppen vård så länge personen 

vistas där. Uppgiftsskyldigheten omfattar således exempelvis personer som sökt sig till sjuk-

hus för tillfällig vård efter exempelvis ett knivslagsmål eller en trafikolycka.
81

  

 

2.5.2 Sekretessbrytande regler för utlämnande av uppgifter från hälso- och 
sjukvården till polisen 

Utöver de situationer då en uppgift ska lämnas ut med stöd av en bestämmelse om uppgifts-

skyldighet finns även bestämmelser som i andra fall möjliggör ett utlämnande. Om en uppgift 

efter en skada- eller menprövning anses omfattas av sekretess och därigenom inte får lämnas 

ut kan vissa sekretessbrytande bestämmelser i OSL inträda. Dessa innebär att en uppgift får 

lämnas ut under vissa förutsättningar trots att sekretess råder för den.
82

 Om en sekretessbry-

tande bestämmelse är uppställd till skydd för enskild bryts denna sekretess om den enskilde 

själv samtycker till ett utlämnande till annan enskild eller till en myndighet.
83

 Hälso- och 

sjukvårdssekretessen som stadgas i 25 kap. 1 § OSL syftar som tidigare nämnts till att skydda 

enskild eller närstående till denne från att lida skada eller men. Denna sekretess torde således 

kunna brytas genom samtycke från dem som skulle kunna lida skada eller men av uppgiftens 

utlämnande. Vidare gäller inte sekretessen i förhållande till den enskilde själv om inte annat 

anges.
84

  

Enligt 10 kap. 2 § OSL hindrar inte heller sekretess att en uppgift lämnas till enskild 

eller annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna 

fullgöra sin verksamhet. Denna bestämmelse ska enligt förarbetena tillämpas restriktivt, ett 

utlämnande måste vara nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra ett 

visst åliggande. Enbart effektivitetsvinster är således inte skäl nog. Det är vidare enbart den 

utlämnande myndighetens intresse som ska beaktas. Om annan myndighet begär uppgiften för 

att kunna fullgöra sin verksamhet, får uppgiften endast lämnas ut om det finns någon tillämp-

lig sekretessbrytande bestämmelse.
85

 I förarbetena har angetts att det kan ligga i en myndig-

hets verksamhet att se till att misstanke om brott blir utredd, exempelvis i ett fall där misstan-

ke om barnmisshandel kommer till en socialnämnds kännedom. Det ligger då i socialnämn-

                                                
80 Prop. 1981/82:186 s.65 
81 Ibid, s. 65 
82 3 kap. 1 § OSL 
83 10 kap. 1 § OSL 
84 12 kap. 1 § OSL 
85 Prop. 2005/06:161 s. 67-68 
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dens intresse att få utrett huruvida misshandeln verkligen förekommit och i vissa fall se till att 

brottet beivras. Det ska således anses ligga i en myndighets verksamhet att misstanke om brott 

som riktar sig mot den del av den offentliga verksamheten som myndigheten företräder ut-

reds. Som exempel på fall som inte anses ligga inom myndighetens verksamhet har lagstifta-

ren angett fall då socialnämnden får uppgift om att någon gjort sig skyldig för snatteri. Sådan 

uppgift ska inte kunna vidarebefordras till polis eller åklagare med stöd av 10 kap. 2 § OSL.
86

 

I detta sammanhang kan det vara intressant att nämna att hälso- och sjukvårdspersonalen en-

ligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) omfattas av en anmälningsplikt till social-

nämnden för de fall de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

Vad som avses med att ett barn far illa har lagstiftaren menat inte kunna anges. Detta kan va-

riera beroende på barnets ålder och förhållanden i övrigt. Barn som i hemmet utsätts för fy-

siskt, psykiskt eller sexuellt våld torde däremot omfattas.
87

 Detta innebär att hälso- och sjuk-

vårdspersonalen är skyldiga att anmäla till socialnämnden om sådan misstanke uppstår, enligt 

exemplet som lagstiftaren angett ovan skulle socialnämnden efter en sådan anmälan från häl-

so- och sjukvårdspersonalen kunna lämna ut uppgifterna till polisen med stöd av bestämmel-

sen om ett nödvändigt utlämnande i 10 kap. 2 § OSL i vissa fall.  

Sekretessen hindrar inte heller att enskild eller myndighet som själv är part i mål eller 

ärende hos domstol eller annan myndighet, som på grund av sin partsställning har rätt till in-

syn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet.
88

 I 10 

kap. 27 § finns en generalklausul som innebär att sekretessbelagd uppgift alltid får lämnas till 

en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför 

det intresse som sekretessen ska skydda. Denna generalklausul kan inte tillämpas för alla 

uppgifter, bland annat är uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen undanta-

gen från dess tillämpning. Sekretessen får även brytas vid nödsituation enligt 24:4 BrB
89

. Nöd 

föreligger enligt bestämmelsen när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat av rätts-

ordningen skyddat intresse. 

                                                
86 Prop. 1979/80:2 Del A s. 123. Uttalandet motiveras inte mer utförligt. Min tolkning är att lagstiftaren menar 

att det bl. a kan vara av intresse för myndighetens bedömning huruvida det finns grunder för ingripande från 

nämndens sida. Exempelvis grunder för omhändertagande enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU). Socialtjänsten har även möjlighet att lämna ut uppgifter till polisen vid misstanke 

om att ett barn utsatts för misshandel enligt 10 kap. 21 OSL varför det kan finnas visst intresse för nämndens 

verksamhet att beivra brott.  
87 Prop. 2012/13:10 s. 47 
88 10 kap. 3 § OSL 
89 Prop. 1979/80:s s. 174 
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I fråga om utlämnande av uppgifter om enskilda vid misstanke om brott anger 10 kap. 

24 § OSL en generell bestämmelse som möjliggör utlämnande av uppgifter till de brottsutre-

dande verksamheterna som har att ingripa mot brottet om fängelse är föreskrivet för brottet 

och detta kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. För uppgifter inom hälso- och 

sjukvården finns däremot särskilda bestämmelser om utlämnande vid misstanke om brott, 

dessa uppgifter har därför undantagits från tillämpningen av denna generella bestämmelse 

enligt angivelse i paragrafen. Vad som gäller i fråga om uppgifter inom hälso- och sjukvården 

kommer beröras nedan.  

 

2.5.3 Särskild möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna ut upp-

gift om enskild till polisen vid misstanke om att brott begåtts 

Vid misstanke om att ett brott har begåtts finns under vissa förutsättningar möjlighet för  

hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden 

till polisen trots att de är sekretesskyddade. Bestämmelserna infördes som en följd av att man 

såg viss risk att samarbetet mellan myndigheterna skulle kunna förhindras om allt för stark 

sekretess råder mellan dem. Uppfattningen var att det vore stötande om sekretessregler i vissa 

fall skulle kunna tvinga hälso- och sjukvården att medverka till att dölja allvarliga brott som 

kom till deras kännedom.
90

 I fråga om personer som inte fyllt 18 år stadgas denna möjlighet i 

10 kap. 21 § OSL som innebär att uppgift som är sekretessbelagd enligt 25 kap. 1 § OSL får 

lämnas till polismyndighet om uppgiften angår misstanke om brott som riktats mot någon som 

inte fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i 3, 4, eller 6 kap. BrB eller lagen 

(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
 91

  Brotten enligt brottsbalkens kapitel 

innebär dels brott mot liv och hälsa så som mord, dråp, barnadråp, misshandel samt vållande 

till annans död eller kroppsskada. Den omfattar även brott mot frihet och frid så som männi-

skorov, människohandel, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grov fridskränkning. Till sist 

omfattar den även sexualbrott så som våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning, våldtäkt mot barn, och sexuellt utnyttjande av barn. 

Denna gränsdragning är inte speciellt omdiskuterad i förarbetena. Brotten som blir aktuella 

enligt denna paragraf torde vara att anse som mer allvarliga brott och därför också nödvändiga 

att kunna ingripa mot.
92

   

                                                
90 Se bl.a. KU1979/80:37 s. 62-64 samt Prop. 1981/82:186 s. 4 och 11-14. 
91 Paragrafen möjliggör även utlämnande av uppgift i dessa fall till åklagarmyndighet. 
92 KU1979/80: 37 s. 63 
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I fråga om misstankar om andra begångna brott stadgas i 10 kap. 23 § OSL att uppgift 

som är sekretessbelagd enligt 25 kap. 1 § OSL får lämnas till polismyndighet om misstanken 

angår ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Detta inne-

bär att misstankar som angår bl.a. mord, dråp, våldtäkt, grov misshandel, olaga frihetsberö-

vande, rån, grovt narkotikabrott, mordbrand och allmänfarlig ödeläggelse får lämnas ut med 

stöd av paragrafen.  

Uppgift får även lämnas ut om misstanken rör försök till brott för vilket det inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i två år. Detta innefattar misstankar om försök till mord, dråp, 

människorov, våldtäkt, grovt koppleri, grovt rån, mordbrand, spridande av gift eller smitta 

samt grovt narkotikabrott.   

Uppgift får även lämnas ut om misstanken rör försök till brott för vilket det inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan 

allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). Med detta avses 

smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt li-

dande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga 

smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.
93

  

 I förarbetena har framhållits att behovet att kunna lämna ut uppgifter till polisen främst 

uppkommer vid misstankar om grövre brottslighet. Till en början infördes därför endast en 

möjlighet att lämna ut uppgifter vid misstanke om brott för vilket det inte var föreskrivet lind-

rigare straff än fängelse i två år (Tvåårsregeln).
94

 Denna formulering innebar att vissa brott, 

som i allmänhet torde kunna uppfattas minst lika allvarliga som vissa av de brott som omfat-

tades av tvåårsregeln, inte omfattades. Framförallt jämfördes grov misshandel som då inte 

omfattades med våldtäkt som omfattades av tvåårsregeln. Lagstiftaren menade därför att dessa 

brott också skulle omfattas av bestämmelsen vilket medförde att den utvidgades till den lydel-

se den har idag.
95

 

Förarbetena har kommenterat att den juridiska bedömningen om vilket brott misstan-

ken gäller i många fall kan vara väldigt komplicerad, framförallt vid försöksbrott. Lagstiftaren 

har därför menat att om någon har svävat i livsfara på grund av att denne utsatts för våld av 

någon annan torde uppgifter om detta kunna lämnas ut på grunden att de rör misstanke om 

försök till mord eller försök till dråp. Att det sedan visar sig att uppgiften inte rörde sådan 

                                                
93 Paragrafen möjliggör även utlämnande av uppgift i dessa fall till åklagarmyndighet eller annan myndighet som 

har till uppgift att ingripa mot brottet. 
94 Prop. 1981/82:186 s. 4 samt 11-14 
95 Prop. 2005/06:161 s. 78 och 79 

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_2004q168_1_kap_3_px_lopnr259
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misstanke kan inte anses innebära att det var fel att lämna ut uppgifterna. Skälen för sekre-

tessgenombrott i dessa fall måste anses väga tyngre än skälen för sekretess. För de fall det inte 

går att förutsätta att faran förorsakats genom ett försök att genomföra ett brott kan ett utläm-

nande behöva föregås av en förfrågan från polisen. Lagstiftaren har som exempel angett fall 

där en person har blivit påkörd av en bil. Om polisen i ett sådant fall inkommer med en för-

frågan om uppgifter och polisen i samband därmed lämnar uppgifter om att det finns vittnes-

uppgifter om att påkörningen föregåtts av att den skadade personen blivit jagad av den påkö-

rande bilen bör förutsättningar för sekretessgenombrott föreligga. 
96

 

I förarbetena har alternativet att utforma reglerna som en uppgiftsskyldighet övervägts 

men har av lagstiftaren ansetts olämpligt. Istället utformades bestämmelserna som en möjlig-

het att lämna ut uppgifterna med främsta syfte att överlåta till de berörda myndigheter att själ-

va bedöma vad som är mest lämpligt i varje enskilt fall.
97

 I fråga om utlämnandet av uppgifter 

vid misstanke om brott riktat mot barn har i förarbetena angetts att bedömningen av vad som 

är mest lämpligt ska utgå från vad som är barnets bästa. Exempelvis kan en anmälan anses 

lämplig för de fall sjukvården får kännedom om att ett barn misshandlas av en förälder men 

mindre lämpligt trots kännedom om misshandel om t. ex. barnet och gärningsmannen flyttar 

ifrån varandra i samband med skilsmässa eller på grund av att vårdnaden överflyttas.
98

 

För privata vårdgivare har ingen motsvarande reglering införts, förarbetena har där-

emot angett att detta emellertid inte innebär att tystnadsplikten hindrar ett utlämnande till po-

lisen vid misstankar om allvarligare brottslighet. Detta då tolkningen av obehörighetsrekvisi-

tet ska göras med ledning av OSL och att sekretess- och tystnadspliktsreglerna därigenom ges 

liknande innebörd.
99

 

 

  

                                                
96 Prop. 2005/06:161 s. 78-79 
97 Bestämmelserna grundar sig på samma diskussion som först framfördes av Konstitutionsutskottet i KU 

1979/80:37 s. 62-64. Se även Prop. 1981/82:186 s.25-26. 
98 KU 1979/80:37 s. 62 - 64 
99 Prop. 1981/82:186 s. 26 
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2.6 Lagstiftarens intentioner med bestämmelserna 

 

2.6.1 Behörig utlämnare 

Vem som ska lämna ut uppgifter med stöd av 10 kap. 21 och 23 §§ OSL anges inte i 

bestämmelserna, det blir därför de allmänna föreskrifterna om vem som har att pröva utläm-

nande av allmänna handlingar enligt OSL som gäller. Utlämnande av en allmän handling ska 

enligt 6 kap. 2 § OSL göras av den myndighet som förvarar handlingen.
100

 Om en anställd 

enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut har ansvar för vården av en handling, 

är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma 

fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen om det kan ske utan onödigt dröjs-

mål. Myndigheten ska vidare pröva om handlingen ska lämnas ut om den anställde vägrar att 

lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja 

innehållet eller annars förfoga över handlingen, och den enskilde begär myndighetens pröv-

ning. Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att 

det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.
 101

 

Enligt förarbetena till bestämmelserna i 10 kap. 21 och 23 §§ OSL ska varje befatt-

ningshavare kunna lämna ut uppgifter med stöd av bestämmelserna.
102

 Lagstiftaren har menat 

att lagfästa begränsningar i de personalkategorier som ska ha möjlighet att lämna ut sådana 

uppgifter skulle kunna leda till gränsdragningsproblem. Det framstår därför mer lämpligt att 

samtliga befattningshavare ges denna möjlighet. Lagstiftaren har poängterat att det trots detta 

inte kan förväntas att samtliga befattningshavare känner till vilka brott som faller inom ett- 

eller tvåårsgränserna. Istället torde det normala vara att befattningshavare rådfrågar sina kol-

legor innan uppgifter lämnas till polisen.
103

 Vidare har det i förarbetena uttalats att det i 

många fall ligger i sakens natur att prövningen bör ske på ”hög” nivå inom myndigheten. I 

tveksamma fall kan befattningshavaren därför hänskjuta frågan till myndigheten för pröv-

ning.
104

 Lagstiftaren har även förtydligat att det inte föreligger något hinder mot att en myn-

dighet i sin arbetsordning närmare reglerar i vilken utsträckning enskilda tjänstemän ska kun-

na lämna ut uppgifter till andra myndigheter eller om prövningen ska skötas genom ledning-

ens försorg.
105

  

                                                
100 Paragrafen hänvisar till bestämmelsen om utlämnande av allmän handling i 2 kap. 14 § TF. se avsnitt 2.1.2 

Allmänt om sekretess 
101 6 kap. 3 § OSL 
102 Se exempelvis Prop. 1979/80:2 Del A s. 123 samt Prop. 1981/82:186 s. 26 
103 Prop. 1981/82:186 s. 26 
104 Se Prop. 1983/84:142 s. 41 där man tolkat uttalandena i KU 1982/83:12 
105 Prop. 1983/84:142 s. 41 
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I detta sammanhang kan tilläggas att även JO har kommenterat detta och menat att 

reglerna som reglerar utlämnande av sekretessbelagda uppgifter är mycket svåra att tillämpa i 

praktiken. Ärenden av sådant slag ställer således stora krav på personen som har att fatta be-

slutet om utlämnandet. Det är därför av stor vikt att det inom verksamheten finns fastlagda 

rutiner för hur frågor som rör sekretesskyddade uppgifter ska hanteras och att hälso- och sjuk-

vårdspersonalen ges möjlighet att kontakta och rådfråga någon som är ansvarig för detta.
106

 

 

2.6.2 Utlämnande på eget initiativ 

Förarbetena har framhållit att hälso- och sjukvården hör till de områden där särskilt högra 

krav på sekretess kring enskildas personliga förhållanden ställs. Detta har man menat grundar 

sig på gamla traditioner och att läkarsekretessen är ett väsentligt inslag i läkaretiken.
107

 Lag-

stiftaren har även menat att sekretessen kan vara avgörande för enskildas benägenhet att söka 

sig till vården. Om sekretessen är allt för svag skulle detta kunna rubba patientens förtroende 

för hälso- och sjukvården.
108

 Även om det ansågs lämpligt att i vissa fall möjliggöra utläm-

nandet trots sekretess fastslogs därför att huvudregeln bör vara att samtycke ska ges av den 

enskilde för att uppgiften ska lämnas ut på eget initiativ. Hälso- och sjukvårdspersonalens ska 

därför främst försöka övertyga den enskilde om vikten av att uppgifterna lämnas ut och där-

igenom få ett samtycke. Detta menade lagstiftaren också svarade mot kravet om att hälso- och 

sjukvårdens ska respektera patientens självbestämmande och integritet. 
109

 Trots denna huvud-

regel menade lagstiftaren att möjligheten att lämna ut uppgifter utan samtycke fortfarande 

måste kvarstå.
110

 Vilka situationer denna möjlighet bör utnyttjas har däremot inte angetts, 

endast att den sekretessbrytande regeln ska möjliggöra ett utlämnande för de fall befattnings-

havaren bedömer ett utlämnande lämpligt. 

Lagstiftaren har i senare förarbeten angett att risken för förtroendeskada och underlå-

tenhet av att söka vård om sjukvårdspersonalen skulle ges möjlighet att göra en polisanmälan 

på eget initiativ torde vara mindre vid grövre våldsbrott med omfattande och kanske livsho-

tande skador.
111

 Lagstiftaren menar också att det kan vara så att en utsatt person egentligen 

vill att gärningsmannen ska ställas till svars men att den utsatte personen inte själv vågar göra 

en sådan anmälan. Det skulle också kunna antas att personen inte vill att det ska framstå som 

att denne samtyckt till att anmälan görs. Om sjukvårdspersonalen i en sådan situation kan stå 

                                                
106 JO 2000/01 s.512 
107 Prop. 1979/80:2 Del A s. 160 
108 Prop. 1981/82:186 s. 12 
109 Ibid, s. 14-15 samt Prop. 2005/06:161 s. 77-78 
110 Prop. 1981/82:186 s. 125 ff 
111 Prop. 2005/06:161 s. 78 
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som ensam anmälare kan det uppfattas som en lättnad för offret och som ett påtagligt stöd 

från samhällets sida. Lagstiftaren uttrycker att ”ett krav från samhällets sida att offret ensamt 

skall våga stå upp mot gärningsmannen vid grova våldsbrott kan leda till att polisanmälningar 

görs allt för sällan vilket i sin tur kan leda till att gärningsmannen, t.ex. i en relation som inne-

fattar upprepad misshandel, uppfattar sitt agerande som riskfritt.”
112

 Lagstiftaren har däremot 

även ofta påtalat att målsägandens samtycke är av stor betydelse för om brottsmisstanken ska 

kunna utredas. För de fall patienten inte samtycker till utlämnande finns därför stor risk att 

anmälan inte leder till åtal.
113

 

 

2.6.3 Myndigheternas roll i det brottsbekämpande arbetet 

Lagstiftarens syn på myndigheternas roll i det brottsbekämpande arbetet diskuterades fram-

förallt omfattande vid införandet av den generella sekretessbrytande regeln i 10 kap. 24 § 

OSL.
114

 Lagstiftaren menade bland annat att det för att ett rättssamhälle ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt krävs att samhället ingriper mot brott. De myndigheter som har den 

främsta uppgiften att bekämpa brott får vetskap om brott på olika sätt, en viktig källa är an-

mälningar utifrån. Brottsbekämpningen bygger alltså inte enbart på polisens övervakande och 

brottsspanande verksamhet utan en solidarisk medverkan från allmänheten utgör en förutsätt-

ning för att brottsligheten ska kunna bekämpas effektivt. Även insatser från andra myndighe-

ter är betydelsefulla, utlämnande är för detta ändamål en viktig del.
115

 Det faktum att man inte 

valt att göra utlämnandet till en skyldighet innebär inte att myndigheterna ska förhålla sig 

passiva när det uppkommer misstankar om brott. Tvärtom ansåg lagstiftaren det önskvärt att 

myndigheterna utnyttjar de möjligheter att lämna ut uppgifter vid misstanke om brott som ges, 

förutsatt är det är lämpligt i det enskilda fallet.
116

  

Trots denna syn på myndigheternas roll i brottsbekämpningen framgår av paragrafen att 

hälso- och sjukvården har undantagits från tillämningen av denna sekretessbrytande bestäm-

melse.
117

 Detta då lagstiftaren ansett att räckvidden för en sekretessbrytande bestämmelse inte 

enbart ska vara beroende av vilket brott misstanken avser, även intresset av sekretess måste 

vara av betydelse för om uppgiften ska kunna lämnas ut eller inte. Denna avvägning kan utfal-

la olika på olika områden. Hälso- och sjukvårdsområdet ansåg lagstiftaren som ett område där 

                                                
112 Prop. 2005/06:161 s. 78-79 
113 Se exempelvis Prop. 2005/06:161 s. 74 
114 Har behandlats i avsnitt 2.5.1 
115 Prop. 1983/84:142 s. 19 - 21 
116 Ibid, s. 32 
117 Utlämnande även möjligt till åklagare eller någon annan myndighet som har i uppgift att ingripa mot brottet.  
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det finns ett särskilt starkt sekretessintresse och att det därför finns skäl för större restriktivitet, 

dvs. att endast tillåta att sekretessen bryts vid särskilt allvarliga brott.
118

  

 

 

2.7 Samverkansskyldigheten mellan hälso- och sjukvården och polisen  

 

2.7.1 Generell skyldighet för myndigheter att samverka 

Som tidigare nämnts förhindrar sekretessen utlämnande av uppgifter till både enskilda och 

andra myndigheter. Genom att i lag fastslå att sekretessen även gäller mellan myndigheter 

avsåg lagstiftarens att stärka den enskildes integritetsskydd. Lagstiftaren menade att det för 

den enskildes integritetsskydd är av stor vikt att myndigheter inte vidarebefordrar information 

utanför den verksamhet där den inhämtats. Detta dels för att uppgifternas förekomst hos en 

annan myndighet kan ha negativ innebörd för den enskilde men det skulle också kunna upp-

fattas menligt för den enskilde att flertalet tjänstemän får kännedom om ett känsligt förhållan-

de. Ett reglerat sekretessförhållande mellan myndigheter markerar också en restriktiv inställ-

ning till utbyte av information mellan myndigheterna.
119

 

Samtidigt har lagstiftaren menat att det är en självklar princip att myndigheterna är 

skyldiga att samarbeta med och bistå varandra i den utsträckning som det kan ske. Utbyte av 

information mellan myndigheterna är ett viktigt led i detta samarbete och det är då ofrånkom-

ligt att visst utbyte av hemlig information måste kunna förekomma.
120

 Samverksansskyldighe-

ten framgår dels genom 6 § förvaltningslagen (FL) som anger att varje myndighet ska lämna 

andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. I fråga om utlämnande av 

uppgifter har även särskilt föreskrivits i 6 kap. 5 § OSL att en myndighet ska, på begäran av 

en annan myndighet, lämna uppgift som den förfogar över om inte uppgiften är sekretessbe-

lagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. Skyldigheten att lämna andra myndigheter 

uppgifter efter begäran kan på så sätt ses som mer omfattande än myndigheters skyldighet att 

lämna uppgifter till enskilda. När enskilda begär att få uppgift krävs som tidigare nämnts, 

utöver att uppgiften inte är sekretessbelagd, att det rör en uppgift i en allmän handling. Om en 

myndighet begär att få uppgift räcker det med att den andra myndigheten förfogar över upp-

giften.
121

  

 

                                                
118 Prop. 1983/84:142 s. 26 
119 Prop. 1979/80:2 Del A s. 88 - 91 
120 Ibid, s. 88-89 
121 6 kap. 4 och 5 § OSL, se även avsnitt 2.1.1 
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2.7.2 Särskilda föreskrifter om samverkansskyldighet 

Enligt 3 § PolisL ska polisen samverka med andra myndigheter och organisationer vilkas 

verksamhet berör polisverksamheten. Vidare ska enligt tredje stycket samma paragraf andra 

myndigheter ge polisen stöd i dess arbete. Samverkan mellan myndigheterna har ansetts vik-

tigt för att kunna förebygga och utreda vissa typer av brott. Varje myndighet måste då ansvara 

för sitt respektive ansvarsområde
 122

 Att i PolisL föreskriva att andra myndigheter ska ge poli-

sen stöd i sitt arbete har enligt lagstiftaren varit ett sätt att markera att polisens verksamhet för 

att upprätta allmän ordning och säkerhet är en angelägenhet som berör samhället i stort.
123

 

Stadgandet ansågs inte ensamt medföra sådan effekt men fyller en funktion som rekommen-

dation angående den inriktning som anses önskvärd.
124

  

Av 8 § HSL framgår att landstingen ska samverka med samhällsorgan, organisationer 

och privata vårdgivare i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården. I fråga om 

samverkan med polisen i syfte att stödja dem i deras verksamhet kan endast hänvisas till den 

generella skyldigheten för myndigheter att lämna ut uppgifter som inte omfattas av sekretess 

enligt 6 kap. 5 § OSL. Det innebär att uppgifter om misstankar om brott som omfattas av de 

sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 21 och 23 §§ OSL ska lämnas ut om de begärs av 

polisen trots att de i sig inte är utformade som en uppgiftsskyldighet. Detta har fastslagits i 

förarbeten och av JO.
125

 Begäran måste inte avse uppgifter om en viss person, det räcker med 

att den avser en viss begränsad krets. Exempelvis har en vårdcentral ansetts skyldig att lämna 

ut uppgifter om kvinnor som varit gravida inom en viss tidsperiod.
126

 Det är däremot upp till 

den utlämnande myndigheten att pröva om förutsättningar för utlämnande föreligger. Polisen 

kan därför vara skyldig att lämna tillräckligt med information för att denna bedömning ska 

kunna göras.
127

 Däremot bör även nämnas att en begäran av polisen inte friar hälso- och sjuk-

vårdspersonalen från deras skyldighet att pröva om uppgifterna omfattas av sekretess. Hälso- 

och sjukvårdspersonalen kan således inte lämna ut uppgifterna utan att pröva om någon sekre-

tessbrytande bestämmelse är tillämpligt enbart på grund av att polisen begär att få uppgifter-

na.
128

 

                                                
122 Har bl.a. framhållits av lagstiftaren i Prop. 1983/84:142 s. 21 samt Prop. 2011/12:171 s.10. Även i handboken 

”handläggning av ärenden rörande övergrepp mot barn”. 
123 Prop. 1983/84:111 s. 54 
124 Ibid, s. 58 
125 Se exempelvis Prop. 1983/84:142 s. 38, JO 1994/95 s. 516 
126 RÅ 1989 ref. 7 
127 Prop. 2005/06:161 s. 78 och 79 
128 JO 2012/13 s.455 
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2.8 Sammanfattning och analys kring det rättsliga ramverket och lagstif-

tarens intentioner 

2.8.1 Integritetsskyddet i ett offentligt samhälle 

Sekretessreglerna är en rättslig reglering som syftar till att garantera enskilda det integritets-

skydd som grundlagen föreskrivit i samband med fullgörandet av handlingsoffentligheten, 

som också denna utgör en skyldighet enligt grundlag. I fråga om privat verksamhet gäller inte 

offentlighetsprincipen, de tystnadspliktsregler som ställts upp syftar istället enbart till att sä-

kerställa visst integritetsskydd för de som vårdas i dessa verksamheter. Det är således olika 

regler som tillämpas beroende på vilken verksamhet som är aktuell i det enskilda fallet, där-

emot har lagstiftaren uttalat att avsikten är att reglerna ska ge samma integritetsskydd oavsett 

vilken verksamhet uppgifterna finns i. Obehörighetsrekvisitet i tystnadspliktsbestämmelserna 

i PSL ska därför tolkas i enlighet med den skada- och menprövning som görs vid tillämpning-

en av sekretessbestämmelserna. Vidare ska inte tystnadsplikten förhindra ett utlämnande vid 

sådana sekretessbrytande förutsättningar som angetts vid exempelvis vid misstanke om brott. 

Det finns därför anledning att fortsättningsvis utgå från att samma förutsättningar bör gälla för 

både offentlig och privat hälso- och sjukvård i fråga om när sekretess ska gälla eller när möj-

lighet att lämna ut uppgifter föreligger. 

Att sekretessen ansetts extra betydelsefull inom hälso- och sjukvården blir tydligt ut-

ifrån bestämmelsernas konstruktion med omvända skaderekvisit i OSL. Det har vidare angetts 

i förarbetena. Även om detta innebär att uppgifter om enskildas personliga förhållanden inom 

dessa verksamheter som huvudregel ska omfattas av sekretess eller tystnadsplikt menar jag att 

bestämmelserna inte är särskilt lättillämpade. En skada- och menprövning ska alltid göras 

vilket innebär att bestämmelsernas innebörd alltid är beroende av vilka uppgifter och förut-

sättningar det rör sig om i det enskilda fallet. Det går således inte att generellt säga vilka upp-

gifter som omfattas av denna sekretess, utan de måste bestämmas utifrån om det kan anses stå 

klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående till denne lider men eller 

inte. Svårigheten i denna bedömning ska kanske inte överdrivas, i praktiken blir det förmodli-

gen ofta så att vissa typer av uppgifter generellt alltid anses kunna innebära men för den en-

skilde om de lämnas ut. Jag vill ändå markera att sekretess- och tystnadspliktslagstiftningen 

har lämnat öppet för tolkningsmöjligheter i det enskilda fallet och att det av den anledningen 

kan vara svårt att direkt av lagtexten utläsa hur bestämmelserna ska tillämpas.  
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2.8.2 Sekretessbrytande regler mellan hälso- och sjukvården och polisen vid 
misstanke om brott 

Även om sekretessen ska gälla gentemot både myndigheter och enskilda har det ansetts vara 

av vikt att göra vissa undantag för utlämnandet mellan myndigheter för att inte försvåra för 

myndigheterna att fullgöra sina uppgifter i allt för stor utsträckning. Lagstiftaren har således 

ansett det befogat att inskränka den enskildes integritetsskydd i förhållande till myndigheterna 

till förmån för andra intressen i samhället, exempelvis intresset att beivra och lagföra brott. En 

betydelsefull aspekt i denna avvägning bör ha varit att uppgifterna om enskilds personliga 

förhållanden i regel blir sekretessbelagda även hos den mottagande myndigheten. Exempelvis 

sekretesskyddas uppgifter om den enskildes personliga förhållanden både inom hälso- och 

sjukvården och polisen med samma styrka, d.v.s. genom ett omvänt skaderekvisit som innebär 

att uppgifterna som huvudregel ska omfattas av sekretess. Den enskildes integritetsskydd 

gentemot allmänheten i stort inskränks således inte genom dessa särskilda sekretess och tyst-

nadspliktsbrytande regler. 

Sekretessen bryts dels genom generella sekretessbrytande bestämmelser. I fråga om 

utlämnande mellan hälso- och sjukvården och polisen torde det endast vara samtycke från den 

enskilde själv som kan bryta sekretessen. Detta då ett nödvändigt utlämnande enligt 10 kap. 2 

§ OSL kräver att ett utlämnande är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten, d.v.s. 

hälso- och sjukvården, ska kunna fullgöra sin verksamhet.  Man ska således utgå från den 

utlämnande myndighetens intressen. Jag har kort redogjort för hälso- och sjukvårdens respek-

tive polisens lagstiftade uppgifter. Även om polisens intresse utifrån dessa är att utreda brott 

är det hälso- och sjukvårdens intresse som är avgörande för om ett utlämnande kan anses nöd-

vändigt. En anmälan på eget initiativ av hälso- och sjukvården vid misstanke om ett brott kan 

troligtvis sällan räknas till hälso- och sjukvårdens intressen enligt de uppgifter som åligger 

dem. För dessa fall finns istället särskilda sekretessbrytande bestämmelser som i vissa fall 

möjliggör utlämnande. Således torde det, om inte samtycke föreligger, enbart vara möjligt att 

bryta sekretessen vid misstanke om brott för de fall 10 kap. 21 eller 23 §§ OSL kan anses till-

lämpliga. Här kan det däremot vara av vikt att poängtera att det för de fall hälso- och sjuk-

vårdspersonal i sin verksamhet får kännedom om och misstänker att ett barn far illa föreligger 

en skyldighet för dem att anmäla denna misstanke till socialnämnden. Socialnämnden kan 

därefter i vissa fall grunda ett utlämnande till polisen på bestämmelsen om ett nödvändigt 

utlämnande i 10 kap. 2 § OSL. På så sätt kan uppgifterna om misstankar av detta slag ändå nå 

polisen. En anmälan om misstanke att ett barns förälder begått ett brott som inte varit riktat 
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mot barnet eller en annan familjemedlem har jag däremot svårt att se falla under denna an-

mälningsplikt. 

I vissa andra fall kan uppgifter även lämnas ut med stöd av föreskrifter om uppgifts-

skyldighet. Framförallt handlar det om läkares möjligt att om de misstänker att ett dödsfall har 

samband med ett brott men hälso- och sjukvården kan heller inte neka polisen uppgiften om 

någon vistas på en sjukvårdsinrättning om polisen begär den.  

 

2.8.3 Samverkansskyldighet för hälso- och sjukvården gentemot polisen vid 
misstanke om ett begånget brott 

För de fall en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig föreligger en principiell skillnad 

mellan offentliga och privata verksamheter i fråga om skyldighet att lämna ut uppgifter i och 

med att handlingsoffentligheten endast omfattar offentliga myndigheter. Man skulle därför 

kunna argumentera för att en begäran av en annan myndighet inte innebär en skyldighet för 

den privata vårdgivaren att lämna ut uppgiften. Här menar jag att det kan vara av betydelse att 

poängtera skillnaderna i fråga om myndigheternas skyldighet att lämna ut uppgifter på begä-

ran av enskilda eller på begäran av andra myndigheter.  

En förutsättning för att en begäran av en enskild ska innebära en skyldighet att lämna ut 

uppgifter är att det rör sig om uppgifter i en allmän handling. I fråga om skyldighet att lämna 

ut uppgifter på begäran av en annan myndighet har det i 6 kap. 5 § OSL enbart föreskrivits att 

det krävs att det rör sig om en uppgift som myndigheten förfogar över. Jag menar därför att 

den sistnämna paragrafen snarast bör ses som en förlängning av den samverkansskyldighet 

mellan myndigheter som föreskrivs i FL och inte som en markering för skyldigheten att hålla 

allmänna handlingar offentliga som åligger myndigheter enligt handlingsoffentligheten. Med 

denna utgångspunkt finns det därför anledning att förstå rätten som att även privata vårdgivare 

på begäran av en annan myndighet är skyldiga att lämna ut uppgifter som de förfogar över om 

den inte omfattas av tystnadsplikt eller hindrar arbetets behöriga gång som ett led i att fullgöra 

sin skyldighet att samverka.  

Denna tolkning är min egen slutsats då jag inte kunnat se att frågan varken diskuteras i 

förarbeten, praxis eller litteratur. Huruvida bestämmelsen faktiskt skulle innebära en rättslig 

skyldighet för privata vårdgivare att lämna ut uppgifterna på begäran av andra myndigheter 

får på så sätt anses oklart. Även privata vårdgivare omfattas däremot av föreskrivna uppgifts-

skyldigheter.  
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2.8.4 Lagstiftarens intentioner med bestämmelserna i 10 kap. 21 och 23 §§ 
OSL 

Jag menar att lagstiftarens främsta intention med bestämmelserna i 10 kap. 21 och 23 §§ OSL 

bör anses vara att underlätta samarbetet mellan myndigheterna. Om polisen misstänker vissa 

typer av brott ska de kunna få de uppgifter som sjukvården förfogar över och som skulle kun-

na vara av betydelse för polisens brottsutredande arbete. Att reglerna får denna funktion förut-

sätts genom att 6 kap. 5 § OSL föreskriver att det, om inte sekretess gäller för uppgifterna, 

råder en skyldighet att lämna ut dessa vid begäran av polisen. Sekretessen ska således inte 

förhindra ett samarbete mellan myndigheterna i de fall som lagstiftarens valt att bryta sekre-

tessen.  

Reglerna i 10 kap. 21 och 23 §§ OSL är däremot konstruerade så att de möjliggör ett 

utlämnande även i andra fall än på begäran av polisen. Lagstiftarens intentioner med detta är 

enligt mig inte lika tydligt. Det har visserligen angivits att ett samtycke som huvudregel bör 

föreligga för att ett utlämnande ska göras på eget initiativ av hälso- och sjukvårdspersonalen, 

uttalandena i förarbetena tyder däremot även till viss del på att lagstiftaren menat att det finns 

situationer då ett utlämnande kan vara lämpligt trots att ett samtycke inte föreligger och att det 

då måste finnas möjlighet att förmedla dessa misstankar. Framförallt tycker jag att man kan 

urskilja detta i senare förarbeten där lagstiftaren menat att det för grövre brott, sådana som 

omfattas av de sekretessbrytande reglerna, måste anses föreligga mindre risk för förtroende-

skada om uppgifterna lämnas ut. Risken för förtroenderubbning har annars angetts som en av 

de främsta anledningarna till varför ett utlämnande inte bör ske utan ett samtycke. Jag uppfat-

tar det som åtminstone en antydan om att ett utlämnande i allt större utsträckning bör kunna 

anses lämpligt utan att samtycke föreligger om det är frågan om ett grövre brott. Detta skulle i 

så fall innebära att regeln inte enbart har till syfte att underlätta samverkan mellan hälso- och 

sjukvården och polisen för de fall polisen redan har kännedom om misstankar om ett visst 

brott utan även att fler uppgifter om misstankar ska komma till polisens kännedom med hjälp 

av uppgiftslämnande från hälso- och sjukvården. 

En sådan tolkning av lagstiftarens intentioner skulle även kunna stödjas av att lagstif-

taren ansett att en fungerande samverkan mellan myndigheter är av stor vikt för att det brotts-

bekämpande arbetet.   En del i detta är att uppgifter lämnas ut av myndigheterna även på eget 

initiativ när misstanke om brott kommer till deras kännedom. Däremot måste lagstiftarens 

åsikt ändå förstås vara att det är av större vikt att just sjukvården bibehåller ett starkt förtroen-
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de hos patienterna och att dessa verksamheter därför inte ges i uppgift att fungera som upp-

giftslämnare till polisen om inte den enskilde samtycker till det.  

Jag menar därför att lagstiftarens intentioner i denna fråga inte kan anses helt klara. 

Enligt min tolkning bör intentionerna vara att reglerna i 10 kap. 21 och 23 §§ OSL möjliggör 

ett utlämnande på eget initiativ även i de fall samtycke från patienten inte föreligger, om det 

rör sig om ett av de grövre brotten som föreskrivs i paragraferna. Även om hälso- och sjuk-

vården inte kan anses ha en sådan roll i det brottsbekämpande arbetet att det ligger i deras 

intresse att göra anmälningar på eget initiativ, bör ett sådant utlämnande kunna ske om det 

kan bedömas lämpligt i den enskilda situationen.  

 

2.8.5 Lämplighetsavvägningen 

Hur avvägningen om ett utlämnande är lämpligt trots att ett samtycke inte föreligger ska göras 

är inte speciellt omdiskuterat i förarbetena. I fråga om utlämnande av uppgifter vid misstankar 

om brott som riktats mot personer under 18 år enligt 21 § OSL har lagstiftaren däremot angett 

att man bör göra bedömningen utifrån vad som är barnets bästa. Som exempel har angetts att 

en anmälan kanske är mindre lämplig för de fall barnet och gärningsmannen flyttar isär. Jag 

förstår det som att barnets bästa i många fall är att uppgifter inte anmäls till polisen men att 

det för de fall misshandel skulle kunna fortgå om inte anmälan gjordes måste anses vara bar-

nets bästa och därigenom mest lämpligt att anmälan görs.  

Att på detta sätt utgå från brottsoffrets perspektiv vid bedömningen om lämpligheten 

av ett utlämnande är däremot inte helt oberört av lagstiftaren i fråga om utlämnande av upp-

gifter vid misstanke om andra brott enligt 10 kap. 23 § OSL. Lagstiftaren har då argumenterat 

för att det många gånger skulle kunna vara av betydelse för brottsoffret att hälso- och sjuk-

vårdspersonalen faktiskt gör en anmälan trots att inte samtycke har getts. Bland annat då 

brottsoffer många gånger är mycket rädda för gärningsmannen och av denna anledning inte 

vill ge ett samtycke. Lagstiftaren har även menat att samhället inte bör kräva att offret själv 

alltid ska våga stå upp mot gärningsmannen för att anmälan ska göras. Jag förstår därför lag-

stiftarens intention som att brottsoffrets intresse bör vara en betydande utgångspunkt vid av-

vägningen om ett utlämnande på eget initiativ från hälso- och sjukvårdspersonalen är lämpligt 

eller inte. 
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2.8.6 Beslutfattandet för utlämnandet 

Bedömningen om utlämnande kan eller ska ske kan göras av varje befattningshavare 

inom hälso- och sjukvården. Detta har främst motiverats med att det vore svårt att begränsa 

personkretsen för denna behörighet. Lagstiftaren har däremot i flera förarbeten påtalat att des-

sa bedömningar är av sådan art, dvs. kräver ganska omfattande juridisk kunskap, att det kan 

vara lämpligt att beslutsfattanden sköts på en ”högre nivå” inom myndigheten. Sådana rutiner 

är däremot upp till verksamheterna själva att reglera, exempelvis genom arbetsordningar.  Jag 

förstår lagstiftaren som att det i många fall kan vara önskvärt att sådana rutiner regleras inom 

verksamheterna, kanske framförallt för att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonalen i 

fråga om beslut av detta slag men även för att öka chanserna att bestämmelserna tillämpas 

som de ska då besluten fattas av personer som getts särskilt ansvar att känna till sekretess- och 

tystnadspliktsreglerna på området. Att regleringen får göras av verksamheterna själva som 

kan förstå vad som är mest lämpligt för just sin verksamhet är däremot mer lämpligt än att 

lagstiftaren ska bestämma något sådant.   
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3 Rätten enligt beslutsfattandet 

 

3.1 Bakgrund till undersökningen 

Hittills i denna uppsats har jag försökt utreda hälso- och sjukvårdens rättsliga möjlighet att 

lämna ut uppgifter om enskilda till polisen utifrån rättskällorna.  Jag har konstaterat att ett 

utlämnande, åtminstone för de fall den enskilde själv inte samtycker till ett utlämnande, en-

dast torde kunna grunda sig på bestämmelserna i 10 kap. 21 och 23 §§ OSL. Lagreglerna och 

lagstiftarens intentioner så som de beskrivs i förarbetena föreskriver gränser och vissa riktlin-

jer för vad som gäller i fråga om utlämnande av uppgifter i dessa fall. Dessa källor visar inte 

hur bestämmelserna faktiskt tillämpas i praktiken. 

Som jag redogjort för i metodavsnittet har jag inspirerats av Hydéns rättssociologiska 

perspektiv på rätten, där rätten är lika med de beslut som fattas och således inte alltid vad den 

bör vara enligt lagtexten eller lagstiftarens intentioner. Rätten är då inte ett resultat av enbart 

rättskällorna utan påverkas även av andra faktorer. Jag har därför intresserat mig för vilken 

uppfattning hälso- och sjukvårdspersonalen kan tänkas ha om hur bestämmelserna i 10 kap. 

21 och 23 §§ OSL tillämpas och vilka faktorer de tror påverkar beslutsfattaren i dessa fall. Jag 

har även haft viss kontakt med polisen för att undersöka deras respektive uppfattning samt 

vad de tror att tillämpningen kan ha för betydelse för polisens brottsutredande verksamhet. 

För närmare redogörelse om hur denna information samlats in hänvisas läsaren till metodav-

snittet.  

 

 

3.2 Påverkansfaktorer enligt hälso- och sjukvårdens informanter 

 

3.2.1 Svårttolkad lagstiftning  

Informanterna uppgav att de trodde att sekretessbestämmelserna generellt uppfattades som 

svåra att förstå av hälso- och sjukvårdspersonalen. Däremot kan troligtvis en allmän uppfatt-

ning och medvetenhet om att sekretessen är extra stark inom just sjukvårdsområdet förutsättas 

att de flesta känner till och har som utgångspunkt i sitt arbete. Att varje anställd skulle ha mer 

än en grundläggande eller generell uppfattning om vilka sekretessbrytande regler som gäller 

inom sjukvården kan därför inte förutsättas. När vi diskuterade bestämmelserna framkom att 

de kan uppfattas svårtolkade i flera aspekter. 
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Bland annat förutsätter utlämnandet att det rör sig om brott för vilket viss straffskala är 

föreskriven. Detta förutsätter i sig att tillämparen har eller kan tillägna sig kunskap om vilka 

brott och gärningar detta innefattar. Detta kan knappast begäras av den personal som har gi-

vits kompetensen att besluta om ett utlämnande av detta slag. Informanterna angav att sjuk-

vårdspersonalens bedömning för om utlämnande bör övervägas förmodligen snarare bottnar i 

en känsla för hur allvarlig skada brottet inneburit, dels för den enskilde men även för allmän-

heten. Sannolikheten att bedömningen, oavsett lagtextens utformning, i ett inledande skede 

kommer att grunda sig på annat än den enskilde befattningshavarens egen känsla för brottets 

svårighetsgrad ansågs på så sätt inte allt för trolig. 

Jag frågade även informanterna om de trodde att osäkerheten bottnar i att det endast 

rör sig om en möjlighet att lämna ut uppgifterna och att denna osäkerhet skulle kunna minska 

om en skyldighet var föreskriven. Informanterna menade att uppgiftsskyldighet i sig inte är en 

garanti för att avvägningar inte är nödvändiga för sjukvårdspersonalen. Informanterna var på 

så sätt eniga om att en möjlighetslagstiftning många gånger var nog så lämplig som en skyl-

dighetslagstiftning. 

 

3.2.2 Behandlingsintresse går före anmälningsintresset 

I fråga om att bedöma lämpligheten av ett utlämnande var informanterna rätt eniga om att 

behandlingsperspektivet förmodligen är väldigt starkt hos de flesta som arbetar inom vården. 

Med detta menas att de flesta vårdgivare utgår från att sin uppgift enligt HSL är att ge den 

person som är i behov av vård den bästa möjliga vården och att denna ska bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet.  Informanterna menade att det skulle kunna 

innebära en allt för stor förtroendeskada om hälso- och sjukvården allt för ofta lämnar ut upp-

gifter som annars omfattas av sekretess. Många av informanterna var därför av uppfattningen 

att samtycket från patienten förmodligen ofta blir avgörande för om uppgifterna kommer att 

lämnas ut eller inte.  

En av informanterna uttryckte själv att ”när det står mellan att göra sin samhälleliga 

plikt eller att kunna ge personen den behandling som denne är i behov av väger behandlingen 

i regel alltid tyngst”. Informanterna menade även att det kan vara svårt att överhuvudtaget 

avgöra vad som är det bästa för patienten då det är så många faktorer som blir avgörande i det 

enskilda fallet. Informanterna trodde därför att sjukvårdspersonal i regel anser att det är pati-

enten själv som bäst kan bedöma vad som är mest lämpligt för denne. En av informanterna 

menade att ”man vill inte heller att patienten ska straffas eller på något annat sätt lida av att 
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sjukvårdspersonalen väljer att lämna ut uppgifter på ett sätt som patienten själv inte velat. 

Därför får patientens vilja i regel styra”. 

Däremot var de flesta informanterna eniga om att det förmodligen ofta görs stor skill-

nad på om patienten är barn eller vuxen. Framförallt för att barn inte anses kunna ta samma 

ansvar över sig själva på ett sätt som vuxna kan och det kan därför vara mer angeläget att 

vuxna griper in och tillvaratar barnets intressen. Informanterna menade även att det kan vara 

enklare ett anmäla till exempelvis socialtjänsten än till polisen, dels för att det i förhållande 

till dem råder en anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa men några menade 

också att skillnaden kunde tänkas ligga i att socialtjänsten och polisen har så skilda uppgifter. 

Socialtjänstens verksamhet har i första hand en stödjande funktion till skillnad från uppfatt-

ningen om polisens verksamhet. Det kan därför vara enklare att anmäla till socialtjänsten. 

En starkt vägande faktor för att besluta om att göra en anmälan till polisen trodde in-

formanterna kan vara om det föreligger en risk att allmänheten skulle kunna lida skada av att 

anmälan inte görs och hur stor den risken är. Enligt informanterna kan det i fall där personen 

skulle kunna innebära allt för stor skada för allmänheten vara enklare att bortse från behand-

lingsperspektivet. Som exempel nämndes om någon skulle köra bil väldigt berusad eller på 

annat sätt innebära risk för skada för allmänheten.  

 

3.2.3 Medvetenhet om att inte göra fel 

Informanterna var eniga om att det råder en stor medvetenhet om att man inte får göra fel 

inom hälso- och sjukvården och att ett otillåtet utlämnande medför straffansvar. Som tidigare 

nämnts menade informanterna att de flesta anställda inom hälso- och sjukvården förmodligen 

är väl medvetna om att det råder sträng sekretess inom verksamheten. Informanterna menade 

att många därför kan känna sig extra osäkra för om viss uppgift verkligen får lämnas ut. Om 

man känner sig osäker på vilka situationer som bryter sekretessen väljer troligtvis de flesta att 

så långt som möjligt undvika att lämna ut uppgifterna.  

 

3.2.4 Tidspress och bristande rutiner 

På fråga ville ingen av informanterna direkt bekräfta att exempelvis ett tidspressat schema 

skulle kunna ha någon inverkan på benägenheten att göra en anmälan då det skulle kunna krä-

va extra arbete. Däremot nämnde en av informanterna att denne uppfattade att exempelvis 

kravet på att läkare ska anmäla dödsfall till polisen enligt begravningslagen, om förhållandena 

vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt ob-
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duktionslagen, ibland kan skötas dåligt. Detta då det anses lite besvärligt och innebär extra 

arbete. På fråga uppgav informanterna att de inte kände till några speciella rutiner för hur man 

som sjukvårdsanställd ska gå till väga om man misstänker att en person har blivit utsatt för ett 

brott. Jag diskuterade därför med dem vilken betydelse tydliga rutiner skulle kunna ha för 

utlämnandet över lag men kanske framförallt i fråga om utlämnande på eget initiativ. De höll 

med mig om att rutiner förmodligen är av mycket stor betydelse för att sjukvårdspersonalen 

ska kunna känna sig säkra vid en utlämnandeprövning. Detta är i sin tur troligtvis av stor be-

tydelse för att utlämnande av uppgifter på eget initiativ överhuvudtaget ska ske vid misstanke 

om brott. Gruppen uttryckte att detta möte gjort dem medvetna om att de behövde arbeta med 

dessa frågor och förbättra sina rutiner kring dem.   

  



48 

 

3.3 Polisens uppfattning om bestämmelsernas tillämpning 

Generellt fanns en uppfattning hos alla de informanter jag talat med att det finns en märkbar 

restriktivitet hos hälso- och sjukvården i fråga om att lämna ut uppgifter på begäran från poli-

sen. I fråga om utlämnande på eget initiativ av hälso- och sjukvårdspersonal är det svårare för 

dem att uttala sig för hur vanligt det är att denna möjlighet inte utnyttjas. En av informanterna 

menade att det är svårt att tänka sig att utlämnande någonsin skulle ske på eget initiativ med 

tanke på den restriktivitet som märks av då polisen begär ett utlämnande. En av informanterna 

trodde att hälso- och sjukvårdspersonalen ibland kunde uppfatta det svårt att bedöma om ett 

brott var orsaken till patientens vårdbehov eller inte. Om rättsläkare i större utsträckning gjor-

de bedömningarna skulle frågan troligtvis kunna bedömas bättre. Informanterna verkar där-

emot inte se några samverkansproblem när väl uppgifterna har lämnats ut och det står klart för 

hälso- och sjukvårdspersonal att polisen redan har kännedom om personens sjukvårdsvistelse 

och andra uppgifter om dennes personliga förhållande. Om polisen då behöver ytterligare in-

formation innebär det i regel inga svårigheter att få ut fler uppgifter. En av informanterna me-

nade därför att det är själva utlämnandet som är den svåraste avvägningen, d.v.s. en rädsla för 

att göra fel eller säga för mycket. 

I fråga om vikten av patientens samtycke angav informanterna att det självklart inne-

bär stora svårigheter för dem att utreda ett brott för de fall personen inte vill medverka. Ut-

lämnande på eget initiativ där inte samtycke föreligger kan därför uppfattas problematiskt. I 

regel är målsägandens medverkan en förutsättning för att utredningen ska kunna leda till åtal. 

Polisens intresse måste däremot anses vara att få uppgifter om misstanke om brott när sådant 

uppstår. Informanterna menade bland annat att detta kan underlätta bevissäkringen då den kan 

göras kort efter att brottet har begåtts istället för långt senare. En av informanterna menade 

även att det är mycket vanligt att någon som utsätter någon annan för våld gör det flera gånger 

och även mot andra personer. Det kan därför vara av extra stor vikt i just dessa fall att samhäl-

let på något sätt ingriper mot dem.  
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3.4 Analys kring rätten enligt beslutsfattandet 

3.4.1 Betydelsen av bestämmelsernas utformning 

Precis som jag diskuterat tidigare är sekretessbestämmelserna speciella till sin karaktär på så 

sätt att de inte går att utifrån dem ge generella svar om vilka uppgifter som omfattas av sekre-

tess eller tystnadsplikt. De förutsätter en bedömning i det enskilda fallet vilket också ställer 

krav på att den som har att göra bedömningen är trygg i vad sekretessen innebär och vad den 

syftar till att skydda. Utifrån de kontakter jag haft med de olika informanterna har jag fått 

uppfattningen att reglerna ofta ges en restriktiv tillämpning. Jag har därför varit intresserad av 

vilka faktorer utöver rättskällorna som skulle kunna påverka beslutsfattaren i just dessa fall.  

 

3.4.2 Betydelsen av andra faktorer  

Det finns flera likheter i Etikgruppens och lagstiftarens resonemang i fråga om vikten av för-

troende från patienten och utlämnandets eventuella betydelse för detta. Som framgått i uppsat-

sens tidigare avsnitt är respekten för patientens självbestämmande och integritet vägledande 

för hälso- och sjukvårdspersonalens utformning av vården. Utifrån vad informanterna angett 

framstår det som att denna utgångspunkt många gånger också får vara vägledande vid beslutet 

om utlämnande av sekretessuppgifter. Om polisen begär att få uppgifter ska samtycke enligt 

lagen inte ha någon betydelse då en begäran, förutsatt att vissa förutsättningar föreligger, in-

nebär en skyldighet för hälso- och sjukvården att lämna ut uppgifterna. Jag menar däremot att 

mycket talar för att samtycket får väldigt stor betydelse för om utlämnande på hälso- och 

sjukvårdens eget initiativ ska ske eller inte.  

Utöver detta har informanterna även nämnt medvetenheten om risken att göra fel som 

en betydande faktor till en restriktiv tillämpning. Det är då lätt att istället för att riskera att 

göra fel välja att låta bli att lämna ut uppgifter. Vilka faktorer som påverkar och vilken bety-

delse olika faktorer får kan däremot antas se olika ut för varje verksamhet. Olika förhållanden 

kan råda vilket gör att faktorer som exempelvis tidspress eller bristande rutiner kan få olika 

stor betydelse beroende på hur förhållandena ser ut i verksamheten. 

För att sekretessen ska brytas krävs även att misstanken rör ett sådant brott som lag-

stiftaren angett vara så pass allvarligt att ett utlämnande är motiverat, d.v.s. brott för vilka det 

inte är föreskrivet lägre straff än fängelse i ett år eller försök till brott för vilka det inte är före-

skrivet lägre straff än fängelse i två år. Enligt de informanter som jag pratat med tycks be-

dömningen för om utlämnande bör ske snarare bedömas utifrån andra värden än de som an-

getts av lagstiftaren. Med detta menar jag att hälso- och sjukvårdspersonalen kanske främst 
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överväger att lämna ut uppgifterna till polisen just för att de själva anser att brottet varit så 

allvarligt eller att de ser en risk att skada uppstår om anmälan inte görs, inte för att det rör sig 

om ett sådant brott som angetts i lagstiftningen. Detta skulle i nuläget heller inte kunna anses 

lagstridigt, utlämnande måste ju inte göras på eget initiativ endast för att möjligheten finns. 

Men det ger en intressant bild av reglernas tillämpning. Denna insikt skulle exempelvis vara 

av betydelse för de fall det skulle finnas en önskan att utlämnande på eget initiativ av hälso- 

och sjukvården skulle göras i större omfattning än vad de gör idag. Så länge möjligheten finns 

att göra denna avvägning menar jag att det kan vara av vikt att känna till vilka faktorer utöver 

rättskällorna som har betydelse för bestämmelsernas tillämpning och hur tillämpningen ser ut 

genom faktorernas påverkan.  

Avslutningsvis vill jag återigen poängtera att dessa faktorer endast bör ses som exem-

pel på de faktorer som kan påverka beslutsfattaren. Syftet var att belysa några faktorer som 

beslutsfattaren skulle kunna ta hänsyn till vid tillämpningen av bestämmelserna. 

 

 

3.5 Tillämpningens konsekvenser för polisen 

 

3.5.1 Restriktivitetens betydelse 

För de fall polisen har fått kännedom om ett misstänkt brott kan de behöva uppgifter av hälso- 

och sjukvården för att genomföra sin utredning, som jag tidigare konstaterat har bestämmel-

serna i 10 kap. 21 och 23 §§ OSL kanske framförallt en samverkansförenklande funktion i 

och med att hälso- och sjukvården blir skyldiga att lämna ut uppgifter som omfattas av be-

stämmelserna om polisen begär det enligt 6 kap. 5 § OSL. Av de informanter jag talat med 

hos polisen uppges att restriktiviteten trots denna skyldighet ofta är väldigt påtaglig, även om 

uppgifterna brukar lämnas ut i slutändan. Det skulle därför kunna antas att restriktiviteten inte 

innebär ett problem i de fall då polisen begär att få uppgifterna. Jag har ändå funderat över om 

det skulle kunna tyda på ett förhållningssätt inom hälso- och sjukvården som ibland skulle 

kunna få negativ verkan för de brottsutredande myndigheterna, exempelvis kanske inte alla 

tillgängliga uppgifter lämnas ut. Jag tänker då framförallt på uppgifter som nått personalen 

men som inte har antecknats i patientjournalerna. Dessa uppgifter kanske inte lämnas ut för 

det fall polisen endast begär ut journalen. Det skulle kunna vara så att personalen uppmärk-

sammat förhållanden, exempelvis vilka som har besökt patienten eller saker som patienten har 

pratat om med andra, denna information når i så fall inte polisen trots det att en journal läm-

nas ut. 
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Med anledning av denna restriktivitet menar jag att det inte bör tas för givet att miss-

tänkta brott som kommer till hälso- och sjukvårdens kännedom även kommer till polisens 

kännedom. Till polisens huvudsakliga uppgifter hör att utreda brott, att brott som uppdagas 

hos andra även kommer till polisens kännedom måste därför antas vara av intresse för dem. 

Detta talar för att utlämnande på eget initiativ från hälso- och sjukvården ligger i polisens in-

tresse. Så som rätten ser ut idag finns under vissa förutsättningar den möjligheten. Att möjlig-

heten av olika anledningar tillämpas restriktivt kan inte angripas från rättslig synpunkt, lag-

stiftaren har väldigt tydligt markerat det stora behovet av en stark sekretess inom hälso- och 

sjukvårdsområdet och att utlämnande därför som huvudregel ska grunda sig på samtycke från 

patienten. Sådant utlämnande skulle däremot kunna motiveras på andra sätt. 

För att förenkla och förbättra polisens utredningsarbete kan det vara av vikt att polisen 

kopplas in kort efter att ett brott har begåtts, exempelvis för att vissa bevis ska kunna säkras. 

Detta talar för att en anmälan om brott bör ske av hälso- och sjukvården även om det är så att 

brottsoffret själv inte omedelbart känner för att anmäla brottet. I förarbetena har ofta framhål-

lits att det skulle kunna bli svårt att utreda brottet just för att medverkan från brottsoffret 

många gånger är en förutsättning för att brottet ska kunna utredas och åtal väckas. Detta är 

även uppfattningen hos de poliser som jag talat med. Risken torde kunna uppfattas större att 

brottsoffret, målsägaren, inte vill medverka till utredningen för de fall utlämnande har skett 

trots att denne uttryckt en ovilja till detta. Utlämnandet skulle då inte få någon egentlig fram-

gångsrik betydelse för det brottsutredande arbetet. Lagstiftaren har dock menat att denna risk 

bör vara mindre för de fall det rör sig om ett grövre brott. Det skulle då istället kunna innebära 

den hjälp som brottsoffret faktiskt behöver för att våga göra en anmälan. För de fall brottsoff-

ret till en början uttryckt ovilja till ett utlämnande men i ett senare skede ändrar sig och vill att 

brottet ska anmälas till polisen, skulle det enligt mig kunna drabba brottsoffret negativt att 

anmälan inte gjordes i ett tidigt skede. Detta då det skulle kunna uppstå svårigheter att bevisa 

brottet. 

Rättsintyg kan också vara viktigt för att säkerställa bevisning, för att en sådan under-

sökning ska göras krävs att polisen begär det. Det är således en förutsättning att polisen får 

kännedom om brottsmisstankar för att kunna begära att ett rättsintyg ska utfärdas. Även detta 

skulle därför kunna tala för att ett utlämnande på eget initiativ många gånger skulle vara för-

delaktigt för polisens utredning. I fråga om rättsmedicinsk undersökning finns en anmälnings-

skyldighet för de fall läkaren misstänker att ett dödsfall kan vara orsakat av ett brott. Denna 
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uppgiftsskyldighet får därigenom endast en betydelse för att utreda mord och verkar inte för 

att i större utsträckning förmedla misstankar om andra typer av våldsbrott till polisen.  

Här tycker jag att det är lämpligt att hänvisa till det fall som jag presenterat i inled-

ningen. Sjukvårdspersonalen angav där att de inte trodde på kvinnan när hon sa att hon fått 

skadorna då hon ramlat utan att de istället trodde att hon blivit utsatt för våld av någon annan. 

Det våld som det i detta fall rörde sig om var allvarligt och hade kunnat innebära att kvinnan 

dog. Jag tror att det var flera faktorer som påverkade kvinnan till att inte vilja säga sanningen. 

Dels kan hon ha varit rädd för att mannen skulle fortsätta vara våldsam mot henne om hon 

talade sanning och hälso- och sjukvårdspersonalen anmälde honom. De hade även ett förhål-

lande vilket också kan antas försvåra hennes situation och ställningstagande. Hur brottsoffret 

själv väljer att reagera på brottet kan därför vara svårt att säga. Istället kanske det blir en fråga 

om i vilken grad samhället ska kunna underlåta att ingripa mot ett beteende som är kriminali-

serat till förmån för integritetsskyddet när det kommer till en samhällsaktörs kännedom. 

Dessutom fortsatte mannen att misshandla henne. De informanter från polisen som jag 

talat med har menat att det inte är ovanligt att många som utövar våld gör det flera gånger och 

även mot andra personer. Om anmälan hade gjorts i ett tidigare skede hade kanske den fortsat-

ta misshandeln kunnat förhindras. Brottsförebyggande arbete är en av polisens huvudsakliga 

uppgifter. Även om detta inte är brottsförebyggande arbete i lagens mening anser jag att det 

många gånger är en viktig anledning att ingripa mot brott just för att förhindra att fler brott 

begås. En restriktiv tillämpning av reglerna kan på så sätt anses mindre gynnande för polisens 

intressen. Utifrån detta perspektiv skulle därför rätten kunna kritiseras.  
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3.5.2  Åtgärder som skulle kunna ha betydelse för utlämnandet 

Ovan har jag konstaterat att bestämmelserna i 10 kap. 21 och 23 §§ OSL har utformats som en 

möjlighetslagstiftning i syfte att möjliggöra för avvägningar i det enskilda fallet. Jag har i 

denna uppsats menat att dessa bestämmelser ofta tillämpas restriktivt. Att istället utforma reg-

lerna som en skyldighetslagstiftning har diskuterats av lagstiftaren med ansågs mindre lämp-

ligt. Att ändra lagstiftningen är således ett alternativ som redan övervägts. Jag menar däremot 

att det finns åtgärder utöver reformer som skulle kunna påverka tillämpningen av dessa be-

stämmelser.  

Exempelvis tror jag att det är viktigt med tydliga rutiner inom hälso- och sjukvården 

för hur ärenden om utlämnande av uppgifter vid misstanke om brott ska skötas. Att rutiner 

finns menar jag först och främst innebär att verksamheten har belyst vissa frågor och tagit 

ställning till hur de ska förhålla sig till sådana situationer. Oavsett om dessa rutiner innebär att 

utlämnandet ska ske mycket restriktivt eller inte menar jag att det är viktigt för hälso- och 

sjukvårdspersonalen som slipper onödig osäkerhet i sitt dagliga arbete. Detta gäller både för 

det fall det kan bli fråga om utlämnande på eget initiativ eller då polisen begär att få uppgifter.  

Rutinerna skulle även kunna markera ett förhållningssätt till utlämnandet, exempelvis att ut-

lämnande ibland faktisk ska ske på eget initiativ. Att uppmärksamma personalen om att denna 

möjlighet finns och hur man ska gå till väga för de fall någon får misstankar eller kännedom 

om brott tror jag är en grundläggande nödvändighet för att möjligheten ska utnyttjas av hälso- 

och sjukvårdspersonalen.  

Jag tror också att rutiner är ett viktigt led i att öka kvalitén på sekretessbedömningarna. 

Det krävs många gånger god insikt i vad sekretessreglerna innebär och vilka intressen som 

ligger bakom den. Vidare krävs omfattande kunskap även om olika brott och vilka rekvisit 

som ligger till grund för dem. Det kan därför finnas anledning att den som har att fatta dessa 

beslut också har bättre kunskap om just detta och att denne ges vägledande verktyg för att 

kunna göra denna bedömning på ett bra sätt. Jag menar därför att det kan finnas starka skäl för 

att överlåta beslutsfattandet till särskilda befattningshavare inom verksamheten och ge dem 

bättre möjligheter för att göra denna bedömning. Jag tänker dels på utökad kunskap som kan 

uppnås genom särskild utbildning men även genom upprättande av vägledande dokument som 

ger mer konkreta exempel på hur bedömningarna bör göras i olika situationer. Detta skulle 

även förenkla för de övriga i personalen som kan få stöd vid frågor och möjlighet överlämna 

vissa beslut till befattningshavare som har bättre kunskaper kring sekretessreglerna. 
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3.5.3 Avslutande tankar  

I denna uppsats har jag valt att särskilt diskutera rätten utifrån vilka konsekvenser den får po-

lisens brottsutredande verksamhet. Under arbetets gång har jag ofta fått uppfattningen att det 

vore intressant att diskutera rätten ur ett brottsofferperspektiv. Detta då det många gånger är 

just brottsoffrets som dessa regler avser att skydda, d.v.s. brottsoffrets integritet. Jag har, som 

även lagstiftaren har gjort, funderat kring om brottsoffrets intresse av integritet alltid kan ses 

som densamma som enskildas intresse av integritet i allmänhet. Är det så att brottsoffer har 

särskilda behov? Kan det vara så att det ofta finns ett intresse hos brottsoffret att uppgiften 

lämnas ut på eget initiativ av hälso- och sjukvården? 

Brottsofferperspektivet är däremot komplex och kräver omfattande kunskap i sig. Det har 

därför inte funnits utrymme för mig att i denna uppsats diskutera dessa frågor mer utförligt. 

Jag tror att perspektivet hade varit intressant att anlägga på dessa frågor och att det skulle 

kunna vara av betydelse för diskussionen om hur rätten bör vara och tillämpas. 
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