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Ett fall ur
Ansvarsnämndens
arkiv
Redaktör: Lennart Hartler i samarbete
med Läkarförbundets juridiska sektion
och förbundets ansvarsråd

HSAN 449/96 B:7

Lämnade ut journal till hjälp
för diagnos av patientens syster
Läkaren: »Anade inte att utlämnandet skulle medföra obehag»

Denna vecka:
sekretesslagen

En kvinna, född den 28 augusti
1951, har anmält en läkare, dr A, för
att i oktober 1994 utan hennes med-
givande ha lämnat ut journalhand-
lingar till en privatpraktiserande lä-
kare. 

Hon har i sin anmälan uppgett bland
annat följande.

Hon kände inte till att den privat-
praktiserande läkaren ville ta del av
hennes journal. Hon har inte besökt lä-
karen ifråga och vet inte varför han be-
gärde att hennes journal skulle lämnas
ut. Dr A borde ha följt bestämmelserna
i sekretesslagen (1980:100). Tydligen
saknas rutiner vid kliniken för utläm-
nande av journalhandlingar.

Utredning
Ansvarsnämnden har tagit del av hit-

hörande patientjournal från sjukhuset
och hämtat in yttranden av dr A samt av
den läkare, dr B, som begärde att jour-
nalen skulle lämnas ut.

Doktor A har uppgett i huvudsak
följande.

Vid den aktuella tidpunkten tjänst-
gjorde jag som överläkare och klinik-
chef vid ifrågavarande sjukhus.

I oktober 1994 blev en av våra läkar-
sekreterare kontaktad av dr B som be-
gärde att få kopior ur min patients jour-
nal. Eftersom jag inte kunde ana att ett
utlämnande till dr B skulle innebära nå-
got obehag för min patients del gav jag
mitt tillstånd.

Doktor B har uppgett bland annat
följande.

Kvinnan har inte varit hans patient.

Däremot hade hennes syster besökt
hans praktik vid flera tillfällen med an-
ledning av värksymtom. När han fick
veta att A:s patient uppbar sjukbidrag
på grund av värk, begärde han in hennes

journal från sjukhuset. Genom att stu-
dera journalen trodde han sig kunna fin-
na några särdrag, som skulle underlätta
diagnostiseringen av systerns besvär.

’’ Hon har inte besökt lä-
karen ifråga och vet inte
varför han begärde att hen-
nes journal skulle lämnas
ut. Dr A borde ha följt be-
stämmelserna i sekretessla-
gen.’’
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Doktor A har tagit del av dr B:s ytt-
rande och har uppgett följande.

Av dr B:s svar framgår att han öns-
kade ta del av min patients journal en-
dast för att utreda eventuell hereditet
kring systerns besvär. Jag ifrågasätter
om ett utlämnande av journaluppgifter
för ett sådant ändamål skall anses som
ett disciplinpåföljdsgrundande sekre-
tessbrott. Detta också mot bakgrund av
att uppgifterna lämnades ut till en per-
son som är bunden av sekretess.

Bedömning
Av 7 kap 1§ Sekretesslagen

(1980:100) framgår att sekretess gäller
inom hälso- och sjukvården för uppgift
om enskildas hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att
den enskilde eller någon honom närstå-
ende lider men.

Innehållet i reglerna om utlämnande
av uppgifter från den allmänna sjukvår-
den till en privatpraktiserande läkare el-
ler en företagsläkare framgår bland an-
nat av följande förarbeten till lagstift-
ningen (prop 1979/80:2 del A sidan
168).

För den händelse patientens sam-
tycke till att uppgiften lämnas inte
kan inhämtas, bör emellertid upp-
giften ändå kunna lämnas ut om den
i trängande fall behövs för medi-
cinsk behandling av den som upp-
giften rör. I sådana fall kan det knap-
past hävdas att patienten lider men
om uppgiften lämnas ut. Däremot
bör det inte komma i fråga att lämna
ut uppgifter till läkare som begär att
få dem för att fullgöra uppdrag som
han har fått från annan än patienten
själv, t ex att lämna utlåtande röran-
de patienten till en myndighet. I så-
dana fall bör uppgiften lämnas ut en-
dast om patienten samtyckt till det.

Av utredningen framgår att dr A läm-
nade ut delar av anmälarens patientjour-
nal till en privatpraktiserande läkare.
Hennes samtycke till att uppgifterna
lämnades ut hade inte hämtats in. Ut-
lämnandet var inte heller nödvändigt
för att tillför säkra henne en god vård
och behandling.

Ansvarsnämnden finner att dr A av
oaktsamhet har åsidosatt sina åliggan-
den i yrkesutövningen. Hans fel är var-
ken ringa eller ursäktligt och skall med-
föra disciplinpåföljd. Den bör bestäm-
mas till en erinran.

Beslut
Ansvarsnämnden ålägger – med stöd

av 4 § lagen (1994:954) om disciplinpå-
följd m m på hälso- och sjukvårdens
område – dr A en erinran. •

Sekretessen kräver eftertanke

Det är bra att uppgifter om män-
niskors hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden som finns i
våra patientjournaler inte blir till -
gängliga för obehöriga. Däremot får
inte sekretesslagen tillämpas på så
sätt att den skadar patienten. Det har
ibland varit svårt att få fram journal-
uppgifter ur arkiven på grund av att
nitiska funktionärer varit rädda för
att bryta mot sekretessbestämmel-
ser. Vid akuta sjukdomstillstånd kan
det emellertid vara ödesdigert om
lagen tolkas alltför stelt.

Hälso- och sjukvårdspersonal
som skall följa sekretesslagen kan
lämna ut uppgifter ur en journal till
en annan sådan vårdgivare, om upp-
gifterna behövs för vård och be-
handling av en patient, och det dess-
utom är av synnerlig vikt att uppgif -
ten lämnas. I en sådan situation kan
man utgå från att det föreligger ett
presumtivt samtycke från patienten
till att uppgifterna lämnas ut. Med-
givandet från patienten själv be-
höver inte vara aktivt eller skriftligt.
Om det är tveksamt, kan det dock
vara klokt att inhämta patientens
medgivande och då gärna skriftligt.

Datajournaler
kan k omplicera
Mellan kliniker på ett sjukhus

sker utbyte av journalhandlingar; de
olika journalerna förvaras ju ofta på
ett gemensamt arkiv. Införande av
datajournaler kan medföra att detta
informationsutbyte mellan kliniker
kompliceras genom inbyggt sekre-
tesskydd, men detta får inte medfö-
ra att det inte går att få fram uppgif -
ter lagrade i datajournalen, när pati-
enten insjuknar akut och söker an-
nan vårdgivare.

Man får dock inte skicka patient-
uppgifter mellan kliniker hur som
helst. En kvinna anmälde till JO, att
man från en enhet lämnat ut hennes
journal till en annan enhet, trots att
hon motsatt sig detta. JO framförde
viss kritik mot förfarandet, men an-
såg att utlämnandet av journalen i
detta fall inte stred mot sekretessla-
gen. (Uppgifterna som lämnats ut

behövdes tydligen för fortsatt utred-
ning och behandling.)

När man lånar ut journaler, är det
viktigt att detta sker i form av kopi-
or, så att inte framtida vård av pati-
enten äventyras. Socialstyrelsen,
HSAN eller JO kräver ibland att få
originaljournaler, men i så fall mås-
te man istället behålla kopior.

Vid akuta, allvarliga sjukdoms-
fall, kan det vara viktigt att man
snabbt får fram uppgifter angående
tidigare vårdtillfällen, även sådana
som varit vid andra sjukhus. Uppgif -
terna kan gälla tidigare diagnoser
och operationer eller resultat av
gjorda undersökningar av intresse. I
dessa fall kan det vara av värde att få
gå in i centrala dataregister, där des-
sa typer av uppgifter finns lagrade.
Detta är emellertid åtgärder, som
kan komma i konflikt med de regler
som gäller enligt sekretesslagen.I
Stockholms län har man dock lyck-
ats få ett godkännande från datain-
spektionen att få använda vissa re-
gister, dock endast i krissituationer
vid akutmottagningar på akutsjuk-
husen.

Forskning
behö ver ej hindras
När lagen om sekretess inom häl-

so- och sjukvården infördes 1980
trodde man att den skulle omöjlig-
göra sådan patientbunden klinisk
forskning som grundar sig på jour-
nalstudier. Så illa har det dock inte
blivit. Vid sådan forskning som god-
känts av etisk kommitté, krävs inte
godkännande av den enskilda pati-
enten, såvida det inte kan antas att
han/hon eller någon närstående lider
men.

Den sekretesslag vi har att rätta
oss efter är således inte speciellt de-
taljerad när det gäller villkor för att
få lämna ut uppgifter ur journaler.
Den lämnar åt den ansvarige att göra
en avvägning efter att ha ställt sig
frågorna:Kan en utlämning vara till
men för den patienten? Är det av
synnerlig vikt för vården, att uppgif -
terna lämnas? Ansvaret för att la-
gens intentioner följs kan sedan läg-
gas på både den som beställer och
den som lämnar ut uppgifterna.

När det gäller utlämnande av
journaler från den allmänna till den
privata vården verkar det inte finnas
några speciella regler, men här torde
kraven på patientens samtycke vara
starkare. •

Läkartidningen har bett profes-
sor Lars Räf att kommentera fallet
mot bakgrund av hans omfattande
erfarenhet av incidenter i vården,
från bl a HSAN och Patientförsäk-
ringen.


