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Offentlighet & Sekretess
Journalutlämning



Fall. Journalutlämning

• Din patient Ingrid önskar få ut journal och  
dödsorsaksintyget efter Svea som avlidit på 
äldreboendet som du är ansvarig för. Ingrid var 
inte släkt med Svea, men ”Svea var som en 
mor för mig”. Svea hade en känd hjärtsjukdom 
och dog av en final hjärtsvikt.

• Får du lämna ut journal och dödsorsaksintyg till 
Ingrid?

• Spelar det någon roll att dödsorsaken ej är 
känslig?



Får man lämna ut journalen?

• Grön - om det inte kan skada patienten eller 
anhöriga till denne

• Gul - om anhöriga medger det

• Röd - nej, Ingrid är inte anhörig



Offentlighetsprincip i Sverige

Uttryck för offentlighet genom

• Yttrandefriheten

• Meddelarfriheten

• Allmänna handlingars offentlighet – TF 2 kap.



Vad är en handling?
Fysiskt medium som bärare av information
1) Dokument med information?
2) Tavla?
3) E-postmeddelande?
4) Inspelat telefonmeddelande?
5) Preliminära utkast, ofullständiga 

anteckningar?
6) Alla ovanstående?
7) Ingen av ovanstående?



Vad är en allmän handling?

En handling är allmän, om den
• förvaras hos en myndighet och
• är inkommen dit eller upprättad där

• HR: Allmän handling är offentlig
• Undantag: om det råder sekretess



Upprättad handling
• Slutligt utformad 
• Expedierad oavsett skick!
• Ärendet slutbehandlat 
• Justerad eller på annat sätt färdigställd - JOURNALER

• Minnesanteckningar? 1) JA   2) NEJ
• Nej bara om de expedieras eller arkiveras

• Utkast och koncept?  1) JA   2) NEJ
• Nej bara om de expedieras i slutlig utformning eller 

arkiveras



Vem prövar utlämnandet?
Någon begär ut en journal från dig! Vem ska pröva sekretessen?
1) RD 2) Chefen för avdelningen 3) Regionjurist
4) du 5) Medicinskt ansvarig 6) Annan

• Den anställde (verksamhetschef, medicinskt ansvarig) som har vården 
om en handling

• På begäran av enskild som nekats av anställd helt eller delvis: 
myndighetsprövning

• I tveksamma fall: myndighetsprövning 
-> LTK har delegerat myndighetsprövningen

till kanslidirektör eller jurist



Utlämnande av allmän 
handling och journal!
• Genast eller så snart det är möjligt
• På stället (förvaringsmyndighetens lokaler)
• När som helst under tjänstetid (krav på minst 

två timmar öppethållande varje helgfri dag)
• Efterforskningsförbud 

• Gäller inte journal - sekretess
• Avgiftsfritt på stället
• Rätt till kopia av journal mot avgift

• >9 sidor => 6 kr / sida max 500 kr



När kan man neka 
utlämnande?
• Grundregeln är HANDLINGSOFFENTLIGHET

• AVSLAGSGRUNDER
• Det är inte en handling
• Det är INTE en allmän handling
• Handlingen omfattas av sekretess 2:2 TF

SEKRETESS SKA HA STÖD I 
LAG

FÖR OSS: skydd för enskildas personliga eller 
ekonomiska förhållanden 25 kap OSL



Vad menas med sekretess?

Sekretess = förbud att röja uppgift
• muntligen
• genom att lämna ut allmän handling
• på annat sätt



OSL 25 kap. 1 §

Sekretess gäller 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 
någon närstående till denne lider men. 



Några fler begrepp:

• Skada = ekonomisk skada
• Men = integritetskränkning
• Personliga förhållanden - adress, sjukdom 

ekonomi etc.
• Närstående - inget krav på faktiskt släktskap



Undantag från 
sjukvårdssekretess
• I förhållande till den enskilde själv! 

• Dock medicinska skäl till sekretess
• Anmälningssekretess 

OBSERVERA DESSA SEKRETESSER MED 
ANLEDNING AV JOURNAL PÅ NÄTET!!

• Lagstadgade undantag, tex vårdnadshavare
• Partsinsyn – i ärenden eller mål
• Om en offentlig funktionär misstänks för brott 



Administrativa handboken

• Hjälp för att hitta regler och rutiner vid 
utlämnande av journaler

• Riktlinje

• Finns på interna webben



Fall. Journal på webben
• När du arbetar på jouren blir du uppringd av sonen Niklas 

som berättar att hans far Bengt har blivit spritt språngande 
galen. Informationen gör att du måste göra en LPT-
bedömning, och i förlängningen skriva ett vårdintyg. När du 
ska dokumentera händelsen beskriver du bakgrunden till 
LPT-bedömningen.

• En månad senare blir du kontaktad av sonen Niklas som är 
djupt upprörd över att fadern har läst i journalen på webben 
att det var han som kontaktade jouren.

• Går det att dokumentera känslig information utan att det 
syns?



Kan man dölja känslig 
information?
• Grön – Man kan markera att en anteckning inte 

kan läsas utan särskild sekretessprövning

• Gul – Man kan dölja ett enstaka sökords 
innehåll, men det syns att sökordet finns

• Röd - Man kan inte dölja något, utan måste 
alltid tänka på vad man skriver från början



Journalen via nätet från 2016

Bara viss information speglas upp på internet. 
De ”informationsmängder” som kommer att 
publiceras från start är:

• Diagnos

• Journalanteckningar



Nationellt regelverk
1. Den enskilde ska identifieras genom säker 

inloggning
2. Den enskilde ska få upplysningar om vart 

man ska vända sig för att få hjälp att förstå 
journalinformationen, samt i vilken mån 
journalinformationen är begränsad

3. Vuxna personer från 18 år ska ha 
direktåtkomst till sin egen journalinformation

4. Vårdnadshavare ska ha direktåtkomst till sina 
barns journalinformation tills de fyller 13 år



Nationellt regelverk
5. Vuxna personer ska kunna utse andra vuxna 

personer till ombud och ge dem direktåtkomst till 
journalinformation

6. Barn upp till 17 år ska inte ha direktåtkomst till 
sin egen journalinformation

7. Den enskilde ska kunna försegla sin journal och 
ska därefter inte ha direktåtkomst till sin 
journalinformation

8. Den enskilde ska ha möjlighet att kontrollera 
åtkomstlogg och därigenom få information om 
vilken vårdpersonal och eventuella ombud som 
har öppnat journalen



Lokalt regelverk
• Vi visar signerade anteckningar OCH anteckningar 

som "autolåsts" efter 14 dagar.
• Vi filtrerar bort allt som skrivits under det nya 

sökordet ”våldsutsatthet i nära relationer”.
• Journalanteckningar från alla enheter förutom 

rättspsykiatri ska vara tillgänglig via nätet.
• Journalanteckningar från 1 januari 2015 görs 

tillgänglig via nätet.
• Inom 1 år ska vi följa upp och ompröva 

regelverket.



Journal på nätet – juristens tankar
• Sekretessprövning MÅSTE ske före diktering 

• (läkaren har ansvar)

• Sekretess gentemot den enskilde:
• Påverkar vården negativt Inga generella undantag!
• Anmälningssekretess

• Vi har
• Våld i nära relationer

• Du som skriver anteckningen har ansvar!!!

• Skyldighet att på begäran lämna ut journalkopior trots att 
det finns att läsa på nätet



Fall. Får du anmäla?
• En svårt knivskuren man lämnade 

vårdcentralen i ambulans för 45 minuter sedan
• En ny patient söker med knivskador i vänster 

arm som skulle kunna ha uppkommit vid 
ovarsam hantering men patientens förklaring 
låter ihålig…

• Du misstänker att det är gärningsmannen.
• Vad gör du?



Vad gör du?

• Grön - Ingenting, sekretess gäller alla patienter

• Gul – Jag får anmäla till polisen om jag vill

• Röd – Jag måste polisanmäla



Regler som bryter 
sekretessen:

• Författningsreglerad uppgiftsskyldighet
• Nödvändigt uppgiftslämnande, 10: 2 OSL
• Misstanke om brott 10:23 OSL
• Generalklausulen 10:27 OSL
• Enskilds samtycke
• Vissa uppgifter till fackliga företrädare



Författningsreglerad uppgiftsskyldighet 
och anmälningsplikt

• Uppgiftsskyldighet enligt patientsäkerhetslagen 
tex:

• Om att patient vistas hos oss till polis m.fl. 
• körkortsfrågor

• Anmälningsplikt 
• Till socialnämnden när barn far illa. 
• Till polisen om olämplig inneha vapen
• LVM dock inte LPT

• Anmälningsmöjlighet
• Grova brott
• Brott mot barn
• För att avbryta pågående/förestående brott – tex rattfylla



Barn som far illa

• Hur ofta har du gjort en anmälan sista året?

• Grönt – två eller flera gånger

• Gul – en gång

• Rött – ingen gång



Barn som far illa – När anmäla?
• ALLTID när du misstänker att ett barn far illa!

• Anmälningsplikt till soc. 

• Utgå från dina egna iakttagelser
• Tvångsvård aktuell? Situationen akut?

• Medicinsk riktlinje: Våld i nära relationer och barn som far illa





Körkort

• Hur ofta har du gjort en anmälan sista året?

• Grönt – två eller flera gånger

• Gul – en gång

• Rött – ingen gång



Körkort - När anmäla?

• Om undersökning visar att någon är medicinskt 
olämplig att inneha körkort SKA det anmälas till 
transportstyrelsen

• Om någon misstänks vara medicinskt olämplig 
och motsätter sig undersökning SKA det 
anmälas till transportstyrelsen





Vapen

• Hur ofta har du gjort en anmälan sista året?

• Grönt – två eller flera gånger

• Gul – en gång

• Rött – ingen gång



Vapen - När anmäla?

• När någon bedöms av medicinska skäl 
olämplig att inneha skjutvapen SKA det 
anmälas till polismyndigheten

• Undantag: om det är uppenbart att personen inte 
innehar tillstånd att inneha några skjutvapen

• Tillfällig natur: får anmälas





Brott

• Hur ofta har du gjort en anmälan sista året?

• Grönt – två eller flera gånger

• Gul – en gång

• Rött – ingen gång



Brott – när ska/får man anmäla?
• Alla medborgare – SKA ANMÄLA

– allvarliga pågående eller förestående brott
• Hälso- och sjukvårdspersonal – FÅR ANMÄLA

- förestående trafiknykterhetsbrott
- Brott mot unga (OBS anmälningsPLIKT till soc.)
- Fullbordat brott – min 1 års fägelse
- Försök till brott – min 2 års fängelse
- Överföring av allmänfarlig sjukdom
- Om man själv som vårdpersonal utsatts för brott

• Hur gör man rent praktiskt?



För vilka gäller sekretessen?
• Myndighet där uppgiften är sekretessbelagd 

• S.k. 2:3-företag

• Anställda

• Vissa uppdragstagare, t. ex. förtroendevalda

• Praktikanter som deltar i myndighetens arbete



Meddelarfriheten
• Del av yttrandefriheten

• I viss utsträckning lämna normalt 
sekretessbelagda uppgifter för publicering i 
tryckt skrift eller i radio och TV

• Straff- och skadeståndsrättsligt ansvar i TF

• Anonymitetsskydd för meddelare och 
efterforskningsförbud för det allmänna



Dödsfall

• Klockan 23.00 på kvällen ringer en 
sjuksköterska från nattpatrullen och berättar att 
Gertrud 98 år oväntat avlidit på ett särskilt 
boende 4 mil bort

• Kan sjuksköterskan konstatera dödsfallet?



Kan sjuksköterskan konstatera 
dödsfallet?
• Grön – Ja, om det inte föreligger några 

komplicerande omständigheter

• Gul – Ja, i vissa fall kan läkaren delegera 
konstaterandet till sjuksköterskan ”i efterhand” 
– ok i detta fall eftersom patienten är så 
gammal och bor på SÄBO 

• Röd - Nej att konstatera dödsfall åligger läkare



Konstatera dödsfall
• Uppgiften att fastställa att döden inträtt får inte 

överlåtas till någon som inte är läkare
• Planering med VILS kan göras efter 

läkarundersökning av patient vid förväntade 
dödsfall 

• Undersökning av den döde kan då göras av 
sjuksköterska 

• Kan läkarundersökning vänta till imorgon bitti?



Läkare som konstaterar 
dödsfall
• Ska själv utfärda dödsbevis och 

dödsorsaksintyg eller förvissa sig om att annan 
läkare gör det

• Ta ställning till om kontakt med polis krävs

• Läkaren bör förvissa sig om att närstående 
underrättas, men annan lämplig person kan 
göra det, ansvaret ligger hos 
verksamhetschefen(!)



Problematiska dödsfall 1

• På jouren får du konstatera dödsfallet efter en 
avliden person i en villabrand. Personen går
inte att identifiera.

• Hur handlägger du ärendet på plats?

• Hur dokumenterar du det?



Problematiska dödsfall 2
• På din beredskapsjour får du konstatera 

dödsfallet på en man som gått på kontroller på 
lasarettet för en levercirrhos. Sonen som bor i 
huset intill säger att pappan varit sämre de 
sista veckorna, men vägrat söka hjälp. Det 
finns tomma vin-boxar under sängen.

• Hur hanterar du ärendet? 
• Naturligt dödsfall pga levercirrhos?
• Kopplar in polisen pga alkoholrelaterat dödsfall?



Fall. Intyg till advokat
• Din patient Axel har avlidit i hög ålder. I 

efterhand hör dottern Karin av sig och önskar 
få journalkopia på hela hans journal. Du 
bedömer att det inte är något konstigt och 
lämnar ut journalen.

• En vecka senare hör en advokat av sig på 
dotterns begäran och önskar att du ska skriva 
ett intyg att Axel var dement.

• Skriver du det begärda intyget?



Skriver du det begärda 
intyget?
• Grön – Ja, eftersom Axel varit dement i många 

år

• Gul – Ja, men jag förvissar mig om att de 
andra anhöriga tycker det är ok

• Röd – Nej, jag anar att det skall användas i en 
testamentsstrid och jag tycker det är svårt att 
intyga att Axel inte var vid sina sinnes fulla bruk



Intygsskrivning
• Vårdintyg enl. lag om psykiatrisk tvångsvård, 

LPT
• Läkare med legitimation 

• Läkarintyg för Godman eller förvaltare

• Rättsintyg -> på begäran av polis
• I samband med brott 
• för att visa på skador OCH trolig orsak till skadan
• RMV eller Läkare med avtal med RMV
• dock alla läkare på begäran av polis!



Diskussion kring 
intygsskrivning
• När advokater hör av sig och vill att vi ibland i 

efterhand ska friskförklara/sjukförklara
personer?

• När polisen ringer?

• När patienten vill ha hjälp med överklagan av 
Försäkringskassebeslut



Vårdintyg – LPT
• Att tänka på 

• Kryssa i rutan § 4 = vanligt vårdintyg

• Skrivs i anslutning till undersökning

• Tredje sidan
• Allvarlig psykiatrisk störning
• Oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård
• Patientens inställning till vård

• Antingen: Vägrar vård
• Eller: Saknar för tillfället förmåga att fatta ett väl grundat 

beslut



X







Polishandräckning

• Aldrig vara ensam vid vårdintygsbedömning

• Ta exempelvis med sjuksköterska 

• Om misstanke om att patienten kan vara 
våldsam begär polishandräckning för 
vårdintygsbedömning







Intyg i asylärenden
• Det är Migrationsverkets ansvar att utreda när 

misstanke om tortyr framkommer
• Vi har inte någon skyldighet att utfärda intyg till 

advokater/patienterna själva om det inte gäller vård vi 
själva bedrivit. 

• Det är inte att likställa med en begäran från en 
myndighet om ett intyg. 

• Om det under hälsoundersökningen av en asylsökande 
dokumenteras fynd som skulle kunna ha orsakats av 
tortyr eller ges behandling för skador som kan härledas 
till sådant kan man behöva utfärda ett intyg om detta. 

• Dokumentationen i journalen kan då tjäna ett syfte 
gällande att visa på fynden. 


