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1. Offentlighet och sekretess i kommunen 

Se separat kommunövergripande rutin 

2. Sekretess inom hälso- och sjukvården    

Sträng sekretess gäller inom hälso- och sjukvård för uppgifter om en enskilds personliga 

förhållande. Det innebär att uppgifter inte får röjas om det inte står klart att de kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående lider men. All personal och även studerande som 

genomför verksamhetsförlagd utbildning har sekretess enligt denna stränga sekretess. 

3. Sekretessgräns 

Verksamheter enligt HSL, LSS och SoL i egenregi utgör självständiga verksamhetsgrenar 

inom kommunens vård och omsorg. Verksamheterna bedöms inte vara självständiga i 

förhållande till varandra utan den inre sekretessen reglerar vad en enskild personal får ta del 

av. Privata leverantörer som på uppdrag av kommunen utför insatser enligt SoL, LSS och 

HSL utgör självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till egenregin. Därmed finns en 

sekretessgräns mellan privat leverantör och egenregi. 

4. Sekretessbrytande bestämmelse 

En sekretessbrytande bestämmelse innebär att uppgifter kan utväxlas mellan olika 

myndigheter eller verksamhetsgrenar. 

Sekretessbrytande bestämmelser handlar bland annat om samtycke, nödvändigt utlämnande, 

partsinsyn, förhindrande eller avbrytande av vissa brott och att uppgift lämnas till en annan 

myndighet om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning. Det sistnämnda innebär 

exempelvis att tillsynsmyndigheter har rätt att få journaluppgifter utlämnade. 

5. Inre sekretess 

Med inre sekretess menas att uppgifter innanför en sekretessgräns som omfattas av sekretess 

bara får lämnas mellan olika professioner i den utsträckning som behövs för ett ärendes 

handläggning eller verksamhetens bedrivande.  

Den personal som deltar i vården kring en patient har rätt att ta del av de journalanteckningar 

som behövs för att kunna ge en god och säker vård. Personal som inte deltar i arbetet kring 

patienten får inte utan samtycke läsa i journalen även om tillgänglighet och möjlighet finns. I 

den datoriserade journalen loggas alla personaktiviteter. 
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