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Jag har tidigare trott att en grund-
princip i svensk sjukvård är att ingen
skall behöva avstå från att söka hjälp
(med risk för invaliditet eller död) av
rädsla för polisomhändertagande eller
annan myndighetsåtgärd. Och att det
därför finns en sekretesslagstiftning
med tystnadsplikt för alla i vårdkedjan.
Men till tidigare noterade enstaka över-
tramp mot Sekretesslagen måste jag nu
tillfoga en egen erfarenhet som patient.
Detta gör att jag måste ifrågasätta om
det fortfarande går att räkna med sekre-
tess – med de konsekvenser det har för
förtroendet för vårt sjukvårdssystem
och för vårt rättsväsende.

Singelolycka
När jag på midsommardagen körde

mot Uppsala hade jag oturen att råka ut
för en singelolycka. Eftersom både jag
och mitt fordon blev frakturerade till-
kallade jag via nödtelefonnumret 112
bärgare och ambulans. Väl framme på
Akademiska sjukhuset i Uppsala blev
jag vederbörligen undersökt. Därefter
blev jag till min förvåning polisförhörd,
liggande på en transportbrits i sjukhus-
korridoren! Någon misstanke om brott
framfördes dock inte av polismannen.

Kan polisen
informeras helt godtyckligt?
Är det praxis inom sjukvårdssyste-

met idag att den som söker sjukvård får
räkna med att polisen helt godtyckligt
kan informeras utan att patienten ens
vidtalas? I detta fall torde det vara larm-
tjänsten-112 som funnit för gott att »tip-
sa» polisen. Men tyvärr kan man också
alltför ofta i pressen läsa mellan rader-

na att vårdpersonal informerat polis när
t ex asylsökande, knivskurna eller
skottskadade sökt läkarvård. Detta är
helt i strid med den lag som tvingar per-
sonal att på eget initiativ göra anmälan
enbartnär barn kan fara illa – och då är
det socialtjänsten som skall underrät-
tas! Under de senaste åren har visserli-
gen polisen tillskansat sig rätten att på
begäran få upplysningar om huruvida
någon sökt vård, men det skall ju då
avse en identifierad person.

Vad finns det egentligen för sekre-
tess för den som söker sjukvård via
larmnumret 112? Är det en privatiserad
»avknoppning» som ostraffat kan sätta
sig över de regler som formellt gäller
inom offentligt driven verksamhet?
Finns det lagligt utrymme för att inom
sjukvården utsätta någon för den form
av kränkning jag fick utstå? Vad säger
larmtjänsten, HSAN och JO?

Svante Brandén
leg läkare, Stockholm

Sekretessen i svensk sjukvård en chimär?
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Kommentar:

Ett femtiotal undantag finns
Grundprincipen för hälso- och sjuk-

vårdssekretessen är att ge ett skydd
mot spridning av uppgifter som man
som patient lämnar om sin person och
sitt hälsotillstånd till vårdpersonalen.
Från grundprincipen har det genom
lagstiftning gjorts, för hälso- och sjuk-
vårdens del ett femtiotal, undantag för
skilda situationer, bl a den omnämnda
uppgiftsskyldigheten rörande barn
som far illa.

Starka samhällsintressen
Undantagen, som motiverats med

starka samhällsintressen, är oftast ut-
formade som antingen en anmälnings-
skyldighet eller en skyldighet att besva-
ra förfrågningar. Ett av undantagen är
också skyldigheten att vid förfrågan
från polisen upplysa om en angiven per-
son finns på en vårdinrättning. Det till-
kom närmast för att undvika onödiga

räddningsinsatser, och omfattar enbart
uppgift om personen vid tillfället befin-
ner sig där.

Larmcentralerna omfattas inte av
sjukvårdssekretessen utan har en egen
tystnadspliktsbestämmelse i den lag
som reglerar verksamheten. Tystnads-
plikten omfattar bl a enskilds personli-
ga förhållanden. Det faktum att en tra-
fikolycka inträffat omfattas inte av se-
kretessen, däremot torde namn och
eventuella upplysningar om skador fal-
la härunder.  I regel torde det dock inte
möta några större problem för polisen
att via bilregistret m m få fram en san-
nolik förare.

I de fall då misstanke föreligger om
ett trafikbrott med fängelse i straffska-
lan upphävs dock sekretessen i förhål-
lande till polisen, enligt en ytterligare
undantagsbestämmelse. Detta är en
olikhet mot sjukvårdssekretessen som
endast viker i de allra grövsta brottmå-
len. Till detta kommer att Vägtrafik-
kungörelsen ålägger den som varit in-
blandad i trafikolycka viss upplys-
ningsskyldighet om händelsen bl a i
förhållande till polisen.

Sammanfattningsvis bör man nog
räkna med att polisen även utan att
kränka någon sekretess kan spåra en
olycksdrabbad bilförare till sjukhuset.
Huruvida något förhör kan hållas och
när avgörs av behandlande läkare. Upp-
gifter som lämnas till vårdpersonalen
kan däremot inte vändas mot en. 

Jan Schöldström
förbundsjurist,
Sveriges läkarförbund
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