
Regeringens proposition 

1980/81:28 

Prop. 1980/81: 28 

om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om hälso- och 
sjukvården samt den allmänna försäkringen; 

beslutad den 16 oktober 1980. 

Regeringen föreslär riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

EUSABET HOLM 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

l propositionen liiggs fram förslag till vissa följdändringar med anledning 

av den nya sekretesslag som riksdagen har antagit. 

Ändringarna rör hälso- och sjukvården i friiga om vissa regler om 

skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter. Det föreslås även regler som 

avser socialv{1rdens (socialtjänstens) uppgiftsliimnande. när det behövs för 

en rättspsykiatrisk undersökning m. m. 

Det föreslås också följdändringar i lagen ( 1980: I I) om tillsyn över hiilso

och sjukvårdspersonalcn m. fl. och i lagen ( 1980: 12) om förtroendenämnder 

inom hiilso- och sjukvården. Dessa iindringar rör personalens tystnadsplikt 

m.m. 

Vidare föreslås följdändringar i lagen (1962:381) om allmän försiikring i 

fräga om uppgiftslämnande från de allmänna försäkringskassorna m. fl. 

Slutligen föreslås i fräga om personalens tystnadsplikt en ändring i lagen 

(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. 

Bestämmelserna är avsedda att triida i kraft samtidigt snm den nya 

sekretesslagen. den I januari 1981. 
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I Förslag till 
Lag om ändring i smittskyddslagen (1968:231) 

Hiirigenom föri:skrivs att 29 * smittskyddslagen (I %8:2J I) skall ha nedan 

angivna iydelse. 

Numrande lydelse Fiireslagen lydelse 

29 * 
Om liinsläkare elli:r liikare som Om en liinsliikari: eller liikare som 

avsi:s i 19 * i sin verksamhet rnligt 

denna lag erh{tllit uppgifi som gi:r 

anledning antaga att gärning som 

avses i 26 * eller i 6 kap. 7 * brotts

balken förövats. iigcr han anmäla 

detta till åklagare. 

avsi:s i 19 * i sin verksamhd enligt 

denna lag har erhållit uppgifter som 

ger anledning anta att en giirning 

som avses i 26 * e,ller i 6 kap. 7 * 

brottsbalken har förövats, iir han 

skyldig att anmiila detta till i\klagari:. 

niir det iir päkallat fiir a(( .fi'irhindra 

att hrottslighetcn .f(msiitter. 

Har någon vid förundersökning enligt 2J kap. riittegangsbalken hefunnits 

skäligen misstänkt för brott som avses i 26 *. har t1klagaren riitt att pä bi:giiran 

fä uppgift om resultatet av läkarunckrsökning: som föranstaltats av 

liinsliikari: eller liikare som avses i 19 *·Har {Jtal viickts. har iiven domstolen 

riitt att fä sådan uppgift. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1981. 
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2 Ft>rslag till 
Lag om ändring i förordningen (1961 :87 I om registrering och 
mönstring av sjömän (mönstringsförordningen) 

Hiirigcnom föreskrivs att 45 * förordningen ( 1961 :87) om registrering och 

mönstring av sjömiin (mönstringsförordningen) 1 skall ha nedan angivna 

lydelse. 

N111•cmmde lydelse 

Finner liikare vid undersökning av 

sjöman. att sjiimannen p;I grund av 

sitt hälsotillst~ind är olämplig att 

utiiva sjömansyrket. biir liikaren 

göra a11111iila11 därom till sjöfartsvcr

ket. S[1dan anmiilan mrl. om stlfi1111e.1· 

liimpligen k111111a ske, hcgriinsas att 

gälla yrkesutövning i viss hdattning 

eller i viss fart. 

Fiireslagen lydelse 

Finner e11 liikare vid undersökning 

av en sjiiman. att sjömannen på 

grund av sitt hiilsotillst[111d iir olämp

lig att utöva sjiimansyrket. .1-kall 

liikaren anmiila det till sjiifartsver

ket. /:"11 siklan anmiilan/ilr, om det är 

liimpligt. begriinsas att giilla yrkcsut

iivning i viss hdattning eller i viss 

fart. 

Liikare11 får med hä11syn till 

omständigheterna i det särskilda fi1l

let underlåta att göra a11mäla11. 

Dl·nna lag triider i kraft den I januari 1981. 

I Förordningen omtryckt 1979:37. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring 
brottmål 

lagen (1964:5421 om personundersökning 

Hiirigenom föreskrivs att i lagen ( 1964:542) om personundersökning i 

brottmä1 1 skall införas en ny paragraf. 8 ~.av m:dan angivna lydelse. 

N111'l1rmule lydelse Fiircslagrn lydelse 

,. ~~ 
0 s 

från t'n ver/.:.samhct diir sc/.:.rct<'sS 

giiller enligt 7 /.:.ap. I ~eller 4 ~ fiirsta 

och trcdj<' styckena se/.:.re1csslagn1 

I 1980: /00) skall Il/an hinder av sek

retessen {ämnas 111 sädana uppgifter 

0111 en 111isstii11k1 .1·0111 bchö\'s fiir ett 

lii/.:.arintyg enligt 7 ~. 

Denna lag triidcr i kraft den l januari 198 l. 

l Lagen omtrvckt 1973:1214. 
2 Fö;utvarande 8 § upphiivd genom 1980: 1 <JR. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1966:30 I) om rättspsykiatrisk undcrstikning i 
brottmål 

Härigenom föreskrivs att I 0 ~ lagen ( 1966:301) om riittspsykiatrisk · 

unclersiikning i brottmål skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Polismyndighet skall på bcgiiran 

Föreslagen lydel.ff 

Frän en 1·crksa111het diir sekretess 

gäller enligt 7 kiq1. I .~eller 4 ~ fär.\/a 
och tredje styckma sekretess/agen 

(1980:100) skall utan hinder al' sek

retessen liimnas ut sådana uppgifter 

om en misstänkt som hehiii·s för en 

riimpsykiatrisk undersökning eller 

ett 111/åtandc frän socialstyre/sen 

enligt denna lag. 

Polismyndighet skall pii begäran 

av undersökningsliikaren liimna av undcrsiikningsläkaren liimna bi-

lw11dräck11i11g 0111 misstiinkt, som iir 

pt1 fri fot. icke ställer sig till förfogan-

träde 0111 m misstiinkt. som är p<I fri 

fot, inte stiillcr sig till förfogande för 

de för riittspsykiatrisk undersökning en rättspsykiatrisk undersökning 

som han skall undergå. som han skall gcnomgä. 

Denna lag träder i kraft elen 1 januari 1981. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i .lagen (1980: Il) om tillsyn över hälso- och 
sjukvårdspersonalen m. fl. 

IHirigenom föreskrivs i f rf1ga om lagen ( 1980: .11) om tillsyn över hiilso- och 

sjukvardspersonalen m. fl. 

dels att 5. 6. 9. 36 och 43 **skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att punkt 4 övergängsbcstämmdserna skall upphöra att giilla, 

dels att lagen skall införas en ny paragraf, 6 a *. av nedan angivna 

lydelse. 

N11l'llrande lydelse För!'slagen lydelse 

5 * 
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalcn skall vinnliigga sig om att 

ge patienten sakkunnig och omsorgsfull v{ml. Han skall st1 längt det iir möjligt 

utforma och genomföra vården i samri1d med patienten. I-Ian skall visa 

patienten omtanke och respekt. 

Den som har ansvaret för vården 

skall. i den mån det inte kan antas 

moll"erka iindamtlle! med vården. se 

till att patienten fär upplysningar om 

sitt hälsotillst~rnd och om de hehand

lingsmöjligheter som står till buds. 

Om upplysningarna inte kan Himnas 

till patienten skall de i stället liimnas 

till en niira anhörig till honom. 

Den som tillhör eller har tillhört 

hiilso- och sjukvårdspersonalen för 

inte röja någor som i arberet har 

meddelat.i· honom i föriroende eller 

obeluHigen uppenbara l"lld han i 

arbclct har jil111·e111 om någons hälso

tillst~md eller personliga forhallan

den i övrigt. Vad som har sagts nu 

mcdfiir dock <'j någon inskränkning i 

den skyldighet att lämna uppgijicr 

som följer m· någon annan .fiJrfi111-
ning. 

( . ~ 
.l ~ 

Den som har ansvaret för vården 

skall se till att patienten f1r upplys

ningar om sitt hiilsotillst[md och om 

de behandlingsmetoder som stilr till 

buds. Om upplysningarna inte kan 

liimnas till patienten skall de i stiillet 

liimnas till en nära anhörig till 

honom. Upplysningar fär dock inte 
liimnas till patiemen eller någon 

anhörig i den 111ä11 det finns hinder för 

de1111 i 7 kap. 3 .~eller 6 * sekretessla
gl'l1 ( 1980: 100) eller i 6 §andra stvck

et eller 6 a .~ denna lag. 

Den som tillhör eller har tillhört 

hiilso- och sjukv{mlspersonalen får 

inte obehörigen röja vad han i sin 

1·erksamhct har jiitt veta 0111 en 

enskilds hiilsotillstimd eller andra 

personliga förh{11landen. Som ohc

hiirigt riij1111dt' anses inte att någon 

fullgör 11ppgijis.1kyldighet som jäljer 

m· lag eller förordning. 
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Nu1'ara11de lydelse 

9* 

7 

Föreslagen lyd('lse 

Ty.1·t11adsplikr gäller i förhållande 

till den vård- eller belwndlingshehö-

1·a11de sjii/1· i fråga om uppgift om 

hans hälsotillständ. om det med hän

syn till ändamålet med värden eller 

behandlingen iir m· synnerlig rikt att 

uppgijicn inte lämnas till honom. 

I det allmänna.i· 1·erksamhet tilläm

pas i stället hestämmel.1·ema. i sekre

tess/agen ( 1980:100). 

6 a ~ 

Dm som tillhör eller har tillhört 

hälso- och sjukl'llrdsperson11le11 får 

i111e röja en uppgift från enskild om 

någon 111111an persons hälsotillstånd 

eller andra personliga förhålla11de11, 

om det kan antas art fara uppkommer 

j()r att den som har lii11111at uppgiften 

eller någon honom niirsuknde llfsiilfs 

för våld eller annat alll'arligt men om 

uppgiftrn röjs. · 

l det allmännas 1•erksamhet tilläm

pas i ställc•t he.wii111111dsema i sekre

tess/agen (1980:100). 

Om riittcn att ta del av en journal inom den allmiinna hälso- och 

sjukvärden finns det särskilda föreskrifter. 

En journal inom den enskilda En journal inom den enskilda 

hälso- och sjuk värden skall på hegii- hiilso- och sjukvården skall på begä-

ran av patienten genast eller så snart 

som möjligt tillhandahi'!llas honom 

för läsning eller avskrivning på stäl

let eller i avskrift. om det kan ske 

1111111 art ändamålet med l'(/rden eller 

helw11dlingen motrerkas eller någons 

perso•1liga säkerhet sätt.1· i fara. 

ran av patienten genast eller så snart 

som möjligt tillhandahållas honom 

för läsning eller avskrivning på stiil

lct eller i avskrift. om ej annat f öljcr 

av 6 ~ andra stycket eller 6 a *första 

stvcket. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

36 § 

Bestämmelserna i /4 .~ förl'{i/t

ni11gslage11 (1971:290) om begräns

ningar i rätten att ta del av det som 

har tillförts ett ärende gäller i till

liimpliga delar i fråga om underrät

telse enligt 29 *första stycket, 31 och 

35R 

Bestämmelserna i 14 kap. 5 ~ sek

retess/agen (1980:100) om hegriins

ningar i riitten att ta del av det som 

har tillförts ett ärende gäller i till

liimpliga delar i fråga om underriit

telsc enligt 29 §första stycket, 3 l och 

35 §§. 

4H 
I fdga om talan mot socialstyrel- I fr~1ga om talan mot socialstyrel-

sens beslut enligt JO§ gäller i till- sens beslut enligt JU§ giiller i till-

lämpliga ddar 40 b .~ lagen I 1937: lämpliga delar 15 kap. 7 .~sekretess-

249) om inskrä11k11i11gar i rö/len all lagen ( IYHO:JUO). 

11thekom111a allmänna ha11dli11gar. 

Har socialstyrelsen avslagit ansökan om förstiiring av journal. fors talan 

hos regeringen genom hcsviir. 

Mot socialstyrelsens beslut som innebiir bifall till ansökan f(1r talan inte 

föras. 

Denna lag triider i kraft den l januari 1981. 

6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1980:12) om förtroendenämnder inom hälso
och sjuhården 

Hiirigenom föreskrivs att 3 §lagen ( 1980: 12) om förtrot·mkniimnckr inom 

hälso- och sjukvt1Tdcn skall upphöra att giilla vid utg:lngen av i1r I lJKU. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

I lärigcnom föreskrivs att i lagen (I %2:3~ I) om allmiin försäkring 1 skall 

införas en ny paragraf. 20 kap. 9 a ~. av nedan angivna lydelse. 

Nul'llrande lydelse Föreslagen lydelse 

20 kap. 

9a~ 

f-."11 uU111i"i11 .försiikri11g.1kass11. riks

fiirsiik ri11gs1·erke1 och C'll försiikri11gs

do111stol filr wa11 hinder ar sekretess 

lii1111111 111 11ppgijier 0111 si/dana ersii11-

11i11gar åt enskilda. som 111heta/11s 

enligt /agstiji11ingcn 0111 al/111ii11 /i'ir

säkring eller arhc1ssk11d1:fi"irsiikri11g 

eller enligt /agstifi11i11g 0111 annan 

jiimfiirbar ekonomisk får111i/11 /år 

enskilda. under fiirlllsiittning att C'll 

färsäkri11gsi11rii1111i11g. e/1 försiik

rings/Jolag, en crkiind arhetslöshcts

kassa eller en arbctsgirare behöver 

11ppgiffm /år samordning med ersiitt

ning diirifi·ån. Till ett 111/iindskt soci

a(fi.irsäkringsorganfiir 11/ll11 hinder m• 

sekretess lii11111as si/dana 1111pg~ftcr 

om mski/da. som hehiii·s rid 1illii111p-
11i11ge11 ai· en i111er1111tio11el/ ö1·ere11s

ko111111d1·e som S1·erige har ti//1rii11. 

Dessa be.1·1ii111111elscr giiflcr ii1·c11 

11thim11a11dc a1· uppgifi från l'llrjc 

annan myndigh<"t. pä 1·ilke11 dl't 

1111ko111111cr att lu111dliigga iircnden 

enlig! den lags1if111i11g som a1·scs i 

förslll meningen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 

I Lagen omtryckt 1977:6311. 
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8 Fi>rslag till 
Lag om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:3811 om 
allmän försäkring 

I liirigenom föreskrivs i fdga om lagen ( 1980:623) 11111 :indring i lagen 

(1%2:381) om allmiin försiikring att 18 kap. 5 *och ikrafttriidandcbestiim

melsen skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arc111dc lydels1' Fiircslagcn lydelse 

18 kap . 

. H 
J\llmiin försiikringskassa m{1 ej utan stiill av siirskilt lagstadgamk bedriva 

annan verksamhet iin som angives i dcrna lag eller i bcstiimmelser. som 

utfärdats med stiid av densamma. 

I den rni·in regeringen si1 förordnar. iir allmiin försiikringskassa pliktig att 

bitriida vid handhavandet av annan verksamhet. 

Al/111ii11 .fhrsiikringskassa skall ti/1-

lwndagå statlig eller ko111111111wl 111yn

dighcr. fiirsäkringsinriittning sa111r 

Myndighet. som handhar arbets

liishL'tsförsiikring. eller lokalt organ 

som i I kap. 2 * siigs 111{1 ej av allmiin 

arhetsgirnre 111cd wtrandcn och upp- fiirsiikringskassa förviigras begiir\ 

lysningar. i den män hinder enligt lag bitriide. 

eller för.fcm11i11g ej möter samt mera 

betydande oliigcnhN ej iftlrigcnom 

uppkomma för kassan. Myndighet. 

som handhar arbetslöshetsförsiik-

ring. eller lokalt organ som i 1 kap. 

2 *sägs mii ej av allmiin försäkrings-

kassa förviigras bcgiirt bitriide. Om 

riill för social11ii11111d au 111· allmiin 

försiikringskassa erhålla uppgificr 

om ekonomisk hjiilp som har liimnllls 

till enskild stadgas i 5 7 * socialtjä11st-
lagc11 ( /1}80:620). 

I den mt1n regeringen sn föreskriver giillcr bestiimml'lserna om arkiv hos 

statlig myndighet även arkiv hos allmiinna försiikringskassor. 

Denna lag triitkr i kraft den I 

pnuari l lJfC. 

Denna lag 1 triider i kraft. srh·itt 

giillcr 18 kap. 5 *· ilen I ja1111ari 1981 

och i ö1·rigt den I januari J lJ82. \/ad 

som enligt 18 kap. 5 .~andra stycket i 

dess 1111 giillande lrdcls1' stadgas om 

skyldighet .får al/111ii11 firstlkri11gskas

sa alf tillstiilla socialrcgistrel behii1·/i

ga 11ppg(fter skall dock hcsttl till 

11tgtl11ge11 111" år 1981. 
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9 Förslag till 
Lagom upphärnnde a\· lagcn ( 1980:2031 om ändring i lagen ( 1967:9401 
angående omsorger om vissa psykiskt uh'ecklingsstiirda 

IHirigenom föreskrivs att lagen ( 1980:.::03) om iindring i lagen ( 1%7:9-10) 

ang<'tende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstiirda inte skall triida i 

kraft. 

10 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa 
psykiskt utvecklingsstörda 

HLirigenom föreskrivs att 58 * lagen ( 1%7:9-ltl) ang;"iende omsorger om 

vissa psykiskt utvecklingsstörda skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'(m111dc lydelse' Fiireslagc11 lyclelse 

58 *I 
Den som iir eller varit verksam Den som iir eller har varit verksam 

inom den rcrkswnhct .fiir omsorger 

om psykiskt utvecklingsstörda som 

avses i de.nna lag för ej obehörigen 

yppa vad h~m diirvid crfarir om 

enskilds pers()nliga förhilllanden. 

inom de omsorger om psykiskt 

utveeklingsstiirda som avses i denna 

lag far i111C' obehörigen röja vad han 

diirvid har jiirr 1·era om enskilds 

personliga förh;illanden. 

I det all11Zii1111as rerksamhcr rilliim

pas i stiillct hcsrii111111clscma i sckre

rcsslagm ( 1980: /110). 

Denna lag träder i kraft den I januari I '18 l. 

I Sc:naste lyd~lsl' 197:":72-l. 



Prop. 1980/81 :28 

SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLi. 

12 

vid regaingssammantriide 

1980-08-28 

Niirrnrandr: statsminislL'rn Fiilldin. ordförande. och qa1sri1den Rnhman, 

Wikstriim. Dahlgren. ,\sling. Siider. Kriinmark. Burenstam Linder. .Johans

son. \Virfrn. Holm. Andersson. B1in. Adl'isnhn. DanelL Petri. Eliassnn 

Föredragande: stats~iidct I lolm 

Lagrådsremiss om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga 
om hälso- och sjukvården samt den allmäm.rn försäkringen 

Inledning 

De regler och den praxis som i dag gäller om handlingssekretess och 

tystnadsplikt inom hiilso- nch sjukv:'1rden samt soeialv;irden innehiir att man 

giir en j:imförelsevis fri bedömning innan en uppgift som annars skyddas av 

sekretess elkr tystnadsplikt Wmnas ut till en myndighet. Men genom den ll~'<l 

sekretesslag ( 1980: 10()) som riksdagen tidigare i lir har antagit för det 

allmiinnas verksamhet (prop. 1979/80:2. KU 7'7. rskr 179) införs regler som 

pi1 dessa omdden innebiir ett ökat skydd för den enskildes integritet. Inom 

hiilso- och sjukv:'mlcn samt socialvimlen blir det s{ilecks inte liingre möjligt 

att liimna ut en annars sekretesskyddad uppgift till en annan myndighet pt1 

grund av ni1gon allmiin intrcsscaniigning. 

Den nya sekretesslag.en hindrar emellertid inte att en uppgift liimnas frf111 

en myndighet till en annan. om uppgi1hskyldighcten fiiljcr av en lag eller 

förordning. Redan i promemorieförslaget till ny sekretesslag ( Ds Ju 1977: 11) 

gjordes en genomgi111g av de fön:skrifter som fanns om skyldighet inom 

halso- och sjukviirdcn att lämna uppgifter till myndighet. Förslaget innehar 

att en särskild lag. med sädana uppgiftsskyldig.heter skulle utfärdas. Enligt 

propositionen till ny sekretesslag skulle fr<lgan om detta tas upp i samband 

med följdlag:stiftningen till sekretesslagen. 

Den nya sekretesslagen medför en omfattande följdlagstiftning. Riksda

gen har nyligen (prup. 1979/80:81l. KU45. rskr269. SFS 1980:158-257) 

antagit ett stort antal lagiindringar som i huvudsak gär ut pi't att hittillsvarande 

bestiimmeber om tystnadsplikt för offentliga funktionärer skall upphöra att 
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giilla, eftersom enhetliga tystnadspliktsbestiimmelser har införts i den nya 

sekretesslagen. 

Efter samråd med chefen för justitiedepartementet och med statsri1det 

Petri. som svarar för sekretesslagstiftningen. förordar jag att de fr[lgor som 

hänger samman med uppgiftsskyldigheten inom hiilso- och sjukv{irclen nu tas 

upp till behandling. I samband hiirmed aktualiseras en viss uppgiftsskyldig

het från soeialdrden och sjukv{mlen som iir nödviindig för riittspsykiatrisk 

undersökning m.m. Vidare behandlas vissa frtlgor inom den allmiinna 

försiikringen om skyldighet för liikare att utfärda intyg och om utliimnande av 

uppgifter till och från allmän försiikringskassa. I fdgor som berör socialviir

den och den allmänna försiikringen har jag samr[ltt med chefen för 

socialdepartementet. 

Riksdagen antog strax före {1rsskiftet 1979/80 en ny lag ( 1980: 11) om 

samhällets tillsyn över hiilso- och sjukvitrdspersonalen m.fl. och en lag 

(1980:12) om fiirtroendeniimnder inom hiilso- och sjukvt1rden. Dessa lagar 

trädde i kraft den I juli 1980. Lagarna behöver fr.o.m. den I januari 1981 

anpassas till den nya sekretesslagens bestiimmelser. Förslag om detta bör 

ockst1 liiggas fram i detta sammanhang. 

2 Följdändringar beträffande skyldigheten inom hälso- och sjukvår
den att lämna uppgifter till myndigheter 

2.1 Den n~·a sekretesslagen 

Niir det giiller sekretesslagens niirmare utformning och de överväganden 

som har legat till grund för denna hänvisar jag till prop. 1979/80:2 och KU 37. 

Jag skall hiir endast n[1got mer iin jag har gjort i inledningen redogöra 

sammanfattningsvis för sekretesslagen. friimst såvitt elen rör hiilso- och 

sjukdrden. 

Sekretesslag.en avser det allmiinnas verksamhet. En uppgift inom hiilso

oeh sjukviuden om en enskilds hiilsotillst<'md eller andra personliga 

förhållanden skall som regel inte fä lämnas ut. om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller nägon honom niirstiiende lider 

men. Bestämmelserna avser förbud att röja en uppgift vare sig det sker 

muntligen eller genom att en allmän handling Himnas ut eller p<°1 annat siitt 

(sekretess). Sekretessen giiller s{1viil gentemot enskilda som mot andra 

myndigheter eller andra självständiga verksamhetsgrenar inom samma 

myndighet. 

I vissa fall är dock sekretessen begriinsad gentemot andra myndigheter och 

andra självständiga verksamhetsgrenar inom myndigheten. Sekretessen 

hindrar således inte att en uppgift liimnas ut om det iir nödviindigt för att den 

utliimnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet (I kap. 5 * ). 
En uppgift för liimnas till en myndighet utan hinder av sekretess. om 

uppgiftsskyldig.het följer av lag eller förordning ( 1-1 kap. 1 * andra mening-
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en). En annars sekretessbelagd uppgift ffir ocksä liimnas till en myndighet 1>m 

uppgiften behövs diir för förundersökning. rätteg:mg eller riittsligt förfaran

de vid myndigheten mot n{igon om hans deltagande i verksamheten vid den 

myndighet diir uppgiften förekommer ( 14 kap. 2 * första stycket första 

punkten). Vidare far en uppgift liimnas till en myndighet om uppgiften 

behövs diir för en omprövning av ett beslut (samma lagrum andra punkten) 

L'iler för tillsyn (tredje punkten). Sekretessen hindrar inte att uppgifter 

Himnas i muntligt eller skriftligt yttrande av en sakkunnig till domstol eller 

myndighet som bedriver förundersökning i hrottm<ll ( 14 kap. 2 * andra 

stycket). Anmiilan till [iklagarc eller polis om vissa hnitt mot den som inte har 

fyllt aderton {1r far göras utan hinder av sekretess ( 14 kap. 2 *tredje stycket). 

Sekretess till skydd för en enskild person giiller i princip inte i förhi'tllande till 

den enskilde sjiilv och kan oftast helt eller delvis eftcrges av honom ( 14 kap. 

H). 
I 14 kap. 3 ~första stycket sekretesslagen finns en s.k. generalklausul som 

dock inte iir tilHimplig inom vare sig hiilso- och sjukv[1rden eller socialtjiins

ten. Enligt generalklausulen fr1r en sekretessbelagd uppgift liimnas till en 

myndighet. llm ckt iir uppenbart att intresset av att uppgiften liirnnas har 

företriick framför det intresse som sekretessen skall skydda. 

Konsekvensen av dessa sekretessregler blir för den allmiinna hiilso- och 

sjukv{1rden att sekretessbelagda uppgifter om en enskild i princip inte kan 

liimnas till en myndighet. om inte uppgiftsskyldighet följer av lag eller 

förordning. Hittills har myndigheterna inom hiilso- och sjukviirden kunnat 

göra en jiimforelsevis fri bedömning i fdgan. om en annars sekretessskvddad 

uppgift skall liimnas till en annan myndighet. 

Till grund fi\r propositionen om ny sekretesslag (prop. I 979/H0:2) fog 

justitiedepartementets promemoria Ds .Ju 1977: 11. I promemorian föreslogs 

en l;\ngtgf1ende reglering av st:kretessen mellan myndigheter. särskilt pii 

hiilso- och sjukvi"irdens omr;'\de. För att en annars sekretesskyddad uppgift 

inom hi"ilsn- och sjukv{irdcn skulle fä liimnas till en myndighet med stöd av en 

föreskrift L)lll uppgiftsskyldighet skulle denna framg<t av en siirskilcl lag 

(H kap. 1 ~ tredje stycket fjiirde punkten). I promemorian gjordes en 

genomgäng av giillande författningshestiimmelscr om anmiilningsskyldighet 

och liknande för mcdicinalpersonal (Ds Ju 1977:11del2. s. 3~4ffl. Diir 

angavs i vilka fall uppgiftsliimnandet borde ges stiid i den siirskilda lagen. 

Under rcmissbehancllingen restes inviindningar mot den i promemorian 

föreslagna regleringen av sekretessen mellan myndigheter. I propositions

förslaget fördes heller inte in bestämmelser som uteslöt att regeringen 

fiircsk rev om informationsutbyte mellan myndigheter. Enligt den nya 

sekretesslagen bryts s[tlunda sekretessen redan av en i förordning föreskriven 

skyldighet att liimna en myndighet uppgifter ( 14 kap. I ~). 

Vad gällde tanken p{i en siirskild lag inom hiilso- och sjukvården om 

skyldighet att liimna en myndighet uppgifter anförde departementsehefen i 

propositionen (s. 173). att bestämmelsen i 14 kap. 1 ~ inte hindrade att 
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flertalet regkr om uppgiftsliimnandl't samladl's i L'n siirskild lag. I Ian 

förordade att en s{1dan siirskild lag utfärdades. siirskilt som dl'! diirigenom 

skulle bli liittare för allmiinheten att bilda sig en uppfattning om sjukviirds

SL'kretl'sscns inncbiird. Frtigan om utformningen av dl'nna lag horde man 

Merkomma till i samband med följdlagstiftningen till SL'kretesslagen. 

2.2 Frågan om en särskild lag om uppgiftsskJldight'I inom hälso- och 

sjukvården 

Uppgiftsskyldighl'tcn inom hiilso- och sjukvimll'n finns nu föreskriven i ett 

tiimligen stort antal lagar. förordningar och cirkuliir fd111 myndighl'ter. En 

genomgäng av bestiimml'lserna - som ofta sinseml'llan iir hiigst olikartade 

bt1de till form och inneh<lll - visar att tanken p;I alt samla dem i en L'nda 

siirskild lag mötl'f en rad svarigheter. 

Av den nya sekretesslagen följer alt L'tl visst utbyte av uppgifter om 

patienters hiilsotillst{111d för äga rum mellan myndighetl'r oavsett om 

uppgiftsskyldighet iir föreskriven i n[1gon annan lag eller i en förordning. 

Uppgiftsutbyte mellan sjukv;irdsinstitutioner i rent drdsyfll' iir t'lt exempel 

pii att det redan av sk<tdepriivningen enligt 7 kap. I ~kan fiilja att en uppgift 

får liimnas ut (jfr KU 1979/~0:37 s. 23). Andra begrtinsningar i sekretessl'n 

har redan angetts. exempelvis ett uppgiftsliimnande som iir nödviindigt för 

verksamheten. 

Snm ett medel att ge allmiinhcten en uppfattning om sjuh<irdssL'kretes

sens innebörd har en siirskild lag pi1tagliga brister genom att dl'n ltrngtifr{1n 

kan göras fullstiindig. Det kan tviirtom hiivdas all reglerna blir mindre 

tillgiingliga om vissa delar bryts loss fr~in lk iimnesomriidl'n diir de nu hör 

hemma. Det iir i varje fall sv{1rt att dra griinser för vilka uppgiftsskyldigheter 

slim biir {1terfi1111as i en siirskild lag. för att denna skall frnmstii som 

meningsfull. ML'd ckn utformning som SL'krl'tesslagen slutligen har ftttt iir det 

inte, som i proml'moricfi.irslagl't, niidviindigt att uppgiftsskyldigheterna 

samlas i en siirskild lag. Som har framh:illits redan bryts enligt 1-f kap. I ~ 

sekretesslagen sekretess ncks{1 av en uppgiftsskyldighet som har föreskrivits i 

en författning. utfärdad av regeringen. Det kriiYs inte Jagform eller n;'1gon 

siirskild lag. 

I samrfal med chefen för justitiedeparkmenfrt och slatsr[1det Petri har jag 

diirför funnit att en s{1dan siirskild lag som förordades i propositionen med 

förslag till ny sekretesslag inte biir utfiirdas. I stiillet bör de lindringar nch 

tilliigg. som med hänsyn till sekretesslagen behövs i reglerna om uppgifts

skyldig.het göras i första hand i giillande författningar. 
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2.3 Författningsändringar 

Till en början vill jag understryka att avsikten med de iindringar som kan 

komma i fråga inte är att niimnvärt föriindra omfanget av uppgiftslämnandet 

_inom h~ilso- och sjukv~mkn. I stället gäller det att tekniskt se över 

fi.ireskriftl:rna om uppgiftsskyldighet med hiinsyn till den nya sekretesslagens 

utformning. Det giiller atr i första hand anpassa föreskrifterna till 14 kap. I * 
andra meningen sekretesslagen i tv{1 avseenden. Om en uppgift som annars 

skyddas av sekretess skall ft1 lämnas med stöd av niimncla lagrum. mäste det 

finnas en skyldighet att lämna uppgiften. Det riicker inte med en regel om att 

man har rätt att liimna ut den. Vidare skall skyldigheten följa m· lag eller 

förordning. Det iir inte tillriickligt med endast en föreskrift utfärdad av 

myndighet. 

I den mim skyldigheten att lämna en uppgift redan följer av lag eller 

förordning finns det enligt min mening inte skiil att nu iindra förökrifter

na. 

En uppgiftsskyldighet som bryter sekretess kan l"ölja av lag eller förordning 

iiven om den närmare avgriinsas i en myndighets föreskrift. Det räcker med 

att det av lagen eller förordningen framg;'\r att uppgiftsskyldigheten 

föreligger. om den där har angivits tillräckligt konkret. Bestämmelsen i lagen 

eller förordningen kan ta sikte på utlämnande av uppgifter av speciellt slag, 

giilla viss myndighets rätt att fo del av uppgifter i allmänhet eller avse 

skyldighet för viss myndighet att liimna andra myndigheter information (se 

prop. 1979/80:2 s. 322). 

Jag kommer i det följande huvudsakligen att inskränka mig till omr[1den 

diir författningsåtgärder nu becliims vara rakallade. 

2.3. J S111itrskvddslags1ifmi11ge11 

Enligt smittskyddslagen ( l 96X:23 l) och smittskyddskungörelsen 

( 196X:234) skall underriittelser till skilda myndigheter liimnas i frf1ga om 

smittsamma sjukdomar. I lagen och kungörelsen finns utförligt reglerat vilka 

sjukdomar som avses. Socialstyrelsen kan dessutom enligt 22 ~smittskydds

kungörelsen för begränsad tid föreskriva anmälningsplikt för annan smittsam 

sjukdom. Nt1got ytterligare stöd i lag eller förordning behövs inte med hänsyn 

till den nva sekretesslag.en. 

För att sekretessen skall fö brytas förutsätts att det föreligger en skyldighet 

att göra anmälan. En föreskrift om möjlighct att göra anmälan begränsar inte 

sekretessen enligt sekretesslagen. Enligt nuvarande 29 * smittskyddslagen 

/i1r liinsläkare eller viss läkare i dennes ställe anmäla till åklagare. om han i sin 

verbamhet enligt smittskyddslagen har fatt en uppgift som ger anledning att 

anta att en g[irning enligt 26 ~ lagen eller 6 kap. 7 * brottsbalken har blivit 

förövad. Det gäller gärningen att utsiitta annan person för fara att bli smittad 

av venerisk sjukdom resp. koppleri och friimjande av otukt. 
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Någon skyldighet finns alltså inte i bestämmelsens nuvarande utformning. 

Föreskriften bör enligt min mening utformas som en skyldighet för liikaren 

att göra anmman. Det bör dock inte komma i fd1ga att införa en förbehi11lslös 

skyldighet för liikarc att anmäla brott av detta slag till åklagare. Med 

hittillsvarande sekretess- och tystnadspliktslagstiftning och med den praxis 

som har utbildats har det varit möjligt för liikarcn att göra en intresseavväg

ning i frågan om han skall anmäla brottet eller inte. Jag anser att denna fr[1ga 

även i fortsättningen biir kunna bli föremål för en bedömning av läkaren. 

Sekretesslagens regler omöjliggör dock en intresseavvägning som den 

hittillsvarande inom sjukvården. Jag förordar att 29 * smittskycldslagen 

ändras sa att läkaren blir skyldig att göra anmälan niir det är p<'lkallat för att 

förhindra att brottsligheten fortsätter. 

2.3.2 Anmii/an rill körkorrsmyndigher 111.fl. 

Körkortsförordningcn ( 1977:722) förutsiittcr att vissa sjukclomstillstfod 

hos förare av motorfordon, luftfartyg m.m. anmäls till länsstyrelsen resp. 

luftfartsverket. Anmälningen skall av liinsstyrelsen föras in i kiirkortsregist

ret (91 *>· 
Socialstyrelsen har i cirkulär (MF 1975:81) föreskrivit att en liikare som 

hos en körkortsinnehavare eller förmodad körkortsinnehavare iakttar en 

sjukdom eller defekt, som kan an tas innebära en trafikrisk, bör anmäla detta 

till liinsläkarcn. Denne har att rapportera till länsstyrelsen. 

I cirkulär ( MF 1975:82) har läkare ålagts skyldighet att på motsvarande sätt 

anmäla när hälsotillståndet hos en innehm•are ar /uftf artscertifikat kan antas 

utgöra en flygsäkerhetsrisk. Länsläkarcn skall då rapportera till luftfartsver

ket. 

Detta uppgiftslämnande har f.n. inte sådant stöd i lag eller förordning att 

det enligt 14 kap. I §andra meningen sekretesslagen får fullgöras utan hinder 

av sekretess. Den förstnämnda regeln är inte heller utformad som en 

skyldighet. 

Regeringen kan med stöd av bemyndigandet i 3 * lagen (1980: 11) om 

tillsyn över hälso- och sjukvärdspersonalen m.fl. meddela föreskrifter i 

förordning som ålägger även personal i enskild tjänst att lämna sådana 

uppgifter som avses här. Jag kommer att ta kontakt med chefen för 

kommunikationsdepartementet i frågan om nämnda föreskrifter skall ges 

någon motsvarighet i förordning. En eventuell uppgiftsskyldighet i förord

ning bör kunna utformas så att det i första hand ankommer på läkaren att 

avgöra ntir en anmälan är motiverad. Avsikten bör inte vara att ålägga 

läkarna en ökad anmälningsskyldighet. 

Enligt 45 ~ mönstringsförordningen (1961 :87), hör en läkare anmäla till 

sjöfartsverkct, om han vid en undersökning av en sjöman finner att denne på 

grund av hälsotillståndet är olämplig att utöva sjömansyrket. Jag föreslår 

med hänsyn till sekretessreglerna att paragrafen omarbetas så att anmälan 

2 Riksdagm !9H0/8/. J sam!. Nr 28 
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skall göras. Förordningen :ir riksdagshunden. Ändringen framgi\r av 

lagförslag i förevarande ärende. och jag Merkomrm::r i specialmotiveringen 

till innebörden av ändringen. 

Enligt socialstyrelsens cirkuliir SoS FS(M) 1976:31 skall anmälan göras till 

polisen, om en patient, som är intagen pa sjukhus för värd av psykisk 

sjukdom och som innehar eller kan tänkas inneha skjutvapen, kan antas inte 

böra betros härmed. Denna anmälningsskyldighet har f.n. inget direkt stöd i 

lag eller förordning. 

I denna fråga vill jag siiga följande. Redan av 15 * sjukv<lrdskungörelsen 

( 1972:676) framgar en skyldighet för överläkaren att göra anmiilan till 

myndighet när en farlig patient liimnar eller skall lämna sjukhuset. Den 

skyldigheten ligger i linje med plikten att anmiila niir en psykiskt sjuk inte bör 

ha skjutvapen. Anm:ilningsplikten om vapeninnhehav har behandlats i 

justitiedepartementets promemoria ( Ds Ju 1979: 17 s. 61-62) om ändringar i 

vapcnlagstiftningen. Jag har för avsikt att ta kontakt med chefen för 

justitiedepartementet i frågan huruvida förevarande skyldighet att göra 

anmälan bör ges stöd i förordning så att den kan fullgöras utan hinder av 

sekretess. 

2.3.3 Uppgijier från sj11k1'llrden och sociafrården till en läkare som har 

förordnats att göra en rättspsykiatrisk w1dersök11i11g m.m. 

Enligt hittillsvarande sekretess- och tystnadspliktslagstiftning har det -

som jag har niimnt redan-· varit möjligt att liimna en myndighet uppgifter 

frtm sjukvården och foin socialvården efter en Fimförelsevis fri hedömning 

från fall till fall. Man har p{1 det sättet kunnat liimna uppgifter som har 

behövts för en rättspsykiatrisk undersökning eller för ett intyg enligt 7 ~lagen 

(1964:542) om personundersökning i brottmål. I den nya sekretesslagen 

regleras sekretessen inom socialvården - eller socialtjiinsten som socialvär

den kallas i den nya socialtjiinstlagen (1980:620) - pä i princip samma sätt 

som inom hiilso- och sjukvården. Eftersom den s.k. generalklausulen i 

14 kap. 3 S inte skall giilla inom dessa omrt1den. är det nödvändigt att med 

föreskrifter om uppgiftsskyldighet reglera i vad miin sckretesskyddade 

uppgifter därifrån kan tas i anspråk för dessa ändam{il. om man vill beh[illa de 

nuvarande möjligheterna att inhämta uppgifter. För detta fordras ändringar i 

lagen ( 1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmi\I och i lagen om 

personundersökning i brottmål. 

När det gäller sjukvårdens skyldighet att lämna uppgifter för de ändamäl 

som har niimnts nu kunde det ifrågasättas om den inte borde hegränsas s{1 att 

uppgifter som har lämnats av den enskilde i förtroende vid frivillig v{1rd inte 

fick liimnas ut vid undersökningar i anledning av inte alltför allvarlig 

brottslighet. Ett sätt vore att begränsa uppgiftslämnandet pa samma sätt som 

vittncsplikten för läkare har begränsats i rättegångsbalkcn. Sådana tankar 

framfördes i promemorieförslaget till en ny sekretesslag. 
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En scldan begränsning kan emellertid inte anses vare sig behövlig eller 

lämplig. Ändam{ilet är hiir niimligen inte - som när det giiller bevisning enligt 

reglerna i riittegångsbalkcn att övertyga den enskilde om brott eller fria 

honom. Undersökningen syftar oftast till att skapa klarhet i pMöljdsfr[1gan, 

någon gtmg till att underliitta en bedömning av uppsåtet vid brott. När väl en 

läkarundersökning har beslutats är det av stor vikt, inte minst för den 

enskilde sjiilv, att läkaren får en s<'t fullständig bild som möjligt av honom. 

Intresset av att läkaren far inhämta uppgifter utan en s{idan begränsning bör 

diirfor ha företriide framför intresset av att i de hiir aktuella situationerna 

skydda elen enskilde från nf1got eventuellt men. Den som skall giira en 

undersökning bör s:llcdes ges rätt att inhämta uppgifter som behövs från 

myndigheter utan hinder av den siirskilda sekretessen inom sjukvården och 

socialtjänsten. 

Jag föreslår diirför att en siirskild bestiimmdse tas in i personundersök

ningslagen som tiläggcr de myndigheter inom sjukvården och socialtjänsten 

som inte enligt generalklausulen i 14 kap. J * sekretesslagen kan lämna ut 

annars sekretesskyddade uppgifter en skyldighet att lämna uppgifter om en 

misstiinkt som behövs för ett liikarutlåtande enligt 7 * i lagen. En 

motsvarande regel om uppgiftsskyldighet hör föras in i lagen om rättspsy

kiatrisk undersökning i brottmål. Den kommunala familjcrihlgivningen med 

dess siirskilda förtroendesekretess bör dock undantas. 

Uppgifter behövs ~iven fr[111 andra myndigheter, t.ex. kriminalvården. Det 

får förutsättas att uppgifter därifrån kan lämnas som hittills med tillämpning 

av generalklausulen. 

2.3.4 Uppgifter till allmän försäkringskassa m.fl. 

Enligt bestiimmelser i 20 kap. 9 *lagen (1962:381) om allmiin försäkring 

och 8 kap. 7 §lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäkring åligger det statliga 

och kommunala myndigheter att till försäkringsdomstolar, riksförsiikrings

verkct, allmänna försiikringskassor m.fl. lämna uppgifter om namngivna 

personer rörande forh<lllanclen som iir av betydelse för tillämpningen av 

nämnda lagar. Dessa bestämmelser har också gjorts ti!Himpliga vid prövning 

av ersättning enligt närslutande fiirfattningar. t.ex. lagen ( 1977:265) om 

statligt personskadcskydd. 

Som har nämnts redan införs genom sekretesslagen uttryckliga regler om 

sekretess mellan myndigheter. Från sjukvården får i princip lämnas ut en 

uppgift endast när det stt1r klart att det inte förorsakar den enskilde n{1got 

men. En uppgiftsskylclighct som följer av lag eller förordning bryter dock 

sekretessen sti att uppgift skall lämnas till myndighet utan hinder av 

sekretess. Genom den sistnämnda regeln kan förevarande bestämmelser om 

uppgiftsliimnande möjligen anses få en annan betydelse än tidigare. Jag tar 

tfarför upp frågan om sekretessen vid uppgiftslämnandct från hälso- och 

sjukvården till försiikringskassorna och riksförsiikringsverket. 
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Denna fråga har varit aktuell i riksdagen ( rskr 1978179:57) med anledning 

av motioner om skyldighet att utfärda liikarintyg. 

Socialutskottet konstaterade i sitt betänkande (SoU 1978179:19), efter att 

ha hört bl.a. riksförsäkringsverket, socialstyrelsen, landstingsförbundet och 

Sveriges läkarförhund, att en generell regel om rätt för kassorna att själva 

skaffa läkarintyg rörande patienter- nf1gon sådan regel finns inte f. n. - kunde 

komma i konflikt med principer om skydd för patientens personliga 

integritet och om sekretess för de uppgifter han har liimnat till den 

behandlande läkaren. En s[1dan regel skulle innebiira en mycket stark 

begriinsning av sekretesskyddet för de uppgifter som patienten har lämnat till 

läkaren. Det kunde inte uteslutas att den i vissa fall skulle kunna adl<illa en 

patient frän att liimna alla relevanta uppgifter till den behandlande läkaren. 

Det var enligt utskottet viktigt att sia vakt om den förtroliga relationen 

mellan liikare och patient och inte urholka skyddet för denna annat iin d{1 

tungt vägande skäl talar för att andra hänsyn skall fö viiga över. Riksdagen 

följde utskottet. 

Jag delar den uppfattning som kom till uttryck vid riksdagens behandling 

av nämnda fr<\gor att en generell skyldighet för läkare att tillhandahMla 

försäkringskassor m.fl. uppgifter rörande patienter strider mot de grundliig

gande principerna om patientens rätt till ett starkt skydd för sin personliga 

integritet i kontakterna med ·hälso- och sjukv;lrden. 

Samtidigt är det - som utskottet även kcnstaterade - viktigt att 

försiikringskassorna och övriga organ inom den allmänna försäkringen får 

tillgang till de uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av enskilda 

ärenden. Att en försäkringskassa med hänvisning till exempelvis integritets

skäl förvägras ta del av vissa uppgifter för enligt min mening inte leda till att 

den enskilde erhäller en ersiittning som han inte har riitt till eller förvägras en 

ersättning han har riitt till. 

Det problem som ligger i avviigningen mellan dessa motstridiga intressen 

bör i allmiinhet kunna undvikas. Ibland kan uppgifterna vara så okontro

versiella att de diirför kan liimnas ut utan att förorsaka patientcn n{1got men. 

Om den bedömningen inte kan göras är det oftast möjligt att inhiimta den 

enskildes samtycke. 

Det kan emellertid också förekomma fall då den enskilde motsätter sig att 

läkaren liimnar ut niirmare uppgifter om hans tillstånd och om orsakerna till 

sjukdom m.m. En anledning till att den enskilde motsiitter sig ett 

uppgiftslämnande kan givetvis vara att uppgifterna iir av den arten att de 

skulle kunna medföra att han g[tr miste om ersättning. Skiilet till att den 

enskilde motsiitter sig kan emellertid ocksi1 helt enkelt vara att han med 

hänsyn till uppgifternas ömtiiliga karaktär och sin egen integritet i"ir 

angelägen om att de inte liimnas ut. 

Jag vill då erinra om att de inhiimtadc uppgifterna åtnjuter sekretesskydd 

även hos förs~ikringskassorna och andra myndigheter. Den myndighetsutöv

ning för vilken uppgifterna skall ligga till grund har till syfte att tillförsiikra de 
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enskilda ett ekonomiskt skydd. Om försäkringskassorna vore helt beroende 

av den enskildes samtycke till uppgiftsinhiimtande, skulle deras verksamhet i 

praktiken bli mycket svär. 

Jag föreslår diirför att de regler om uppgiftslämnande som nu finns skall 

best.i även i fortsättningen. Jag vill emellertid med hänvisning till principerna 

i den nya sekretesslagen anföra följande. Av hänsyn till den enskildes 

integritet hör hans samtycke inhämtas när uppgifter om honom rekvireras, 

Mminstone om det är fr{1ga om att inhämta sjukjournaler eller uppgifter av 

känslig natur. Om den enskilde motsätter sig att vissa uppgifter hämtas in är 

det siirskilt viktigt att överväga om uppgifterna kan antas vara nödvändiga. 

Ett mer slentrianmässigt uppgiftsinhämtandc måste undvikas. En framstäl

lan till sjukvården om att fä uppgifter hör i förekommande fall innehålla 

preciseringar. exempelvis om vilken tidsperiod som iir av intresse eller frågor 

avseende vissa sjukdomstillständ el. dyl. 

Av socialutskottets betänkande framgår att det f. n. inte finns någon allmän 

skyldighet för Hikare att p{1 den enskildes begäran utfärda liikarintyg. 

Däremot finns det bestämmelser om en begränsad skyldighet för vissa 

grupper av läkare i allmiin tjiinst i olika författningar och i avtal. Jag delar 

utskottets bedömning att en allmän översyn av dessa regler bör ske och avser 

att inom kort ta initiativ till att en sådan översyn kommer till stäm!. I det 

sammanhanget bör särskilt belysas de praktiska konsekvenserna för sjuk

vården av en lagstadgad allmän skyldighet för läkare i saväl allmiin som 

enskild tjänst att utfärda läkarintyg på den enskildes begäran. 

3 Följdändringar i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och 
sjukvårdspersonalen m.fl. och i lagen (1980:J2J om förtroendenämn
der inom hälso- och sjukvården 

Den nya sekretesslagstiftningen päkallar följdiindringar även i lagen om 

samhiilkts tillsyn över hfilso- och sjukv{irdspersonalcn m.fl. och lagen om 

förtroendeniimnder inom hiilso- och sjukvården. Dessa båda lagar triidde i 

kraft den l juli 1980. 

De inom hälso- och sjukvärden centrala tystnadspliktsbestämmelserna 

finns i dag i 6 * tillsynslagen. 13estiimmelserna diir riktar sig både till 

offentliga funktionärer och till enskilda. De som omfattas av bestämmelserna 

har en i princip ovillkorlig tystnadsplikt angående vad som har meddelats i 

förtroende i verksamheten. I övrigt gäller en skyldighet att inte obehörigen 

uppenbara vad som har erfarits om en enskilds hälsotillstånd eller personliga 

förhållanden i övrigt. 

Den nya sckretcsslagstiftningen bygger på principen att bestämmmelser 

om tystn<idsplikt för offentliga funktionärer bara skall finnas i sekretesslagen 

( 1980: J(llJ). Följaktligen inneht1ller denna lag föreskrifter om ~ekretess inom 

den hälso- och sjukvård som bedrivs genom det allmänna. föreskrifterna om 
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tystnadsplikt i 6 § tillsynslagen måste säledcs ändras sii att de i fortsiittningen 

kommer att avse endast hälso- och sjukvårdspcrsonal i enskild verksamhet. 

Vidare bör föreskrifterna om tys.tnadsplikt i tillsynslagen anpassas till 

sekretesslagens motsvarande föreskrifter. Målsättningen bör diirvid vara att 

tystnadsplikten i princip skall vara densamma för hälso- och sjukvårdsper

sonalen, vare sig det är fråga om allmän eller enskild verksamhet (jfr prop. 

1979/80:2 del A, s. 167). 

Bestämmelser om tystnadsplikt för hälso- och sjukvårdspersonalen i 

allmän verksamhet finns i första hand i 7 kap, l-3 ~* sekretesslagen. 

Regleringen i sekretesslagen innebär sammanfattningsvis att sekretess giiller 

inom hälso- och sjukvården för uppgifter om en enskilds personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den 

enskilde eller hans närstående lider men. Sekretessen giiller i förh{11lande till 

såväl enskilda som i förhållande till andra myndigheter och andra självstän

diga verksamhctsgrcnar inom en myndighet. I vilka fall uppgifter kan lämnas 

ut måste alltså avgöras efter en skadeprövning frtm fall till fall. Det står klart 

att skaderckvisitet medger att en uppgift liimnas från en liikarc till en annan 

eller från en sjukvårdsinriittning till en annan, om uppgiften behövs i rent 

vårdsyfte. Visst utrymme finns också att liimna uppgifter till en annan 

vårdsektor i syfte att bistå en patient. Diiremot bör det inte komma i fr{iga att 

lämna ut uppgifter till en läkare som begiir att få dem för att fullgöra ett 

uppdrag som han har fått fran nagon annan än patienten själv. Sekretessen 

gäller givetvis i princip ocks~'i gentemot patientens anhöriga. r fn\ga l.HTI den 

närmare innebörden av skadeprövningen hänvisas till prop. 1979/80:2. 

I sekretesslagen har alltsii inte införts någon i princip absolut sekretess för 

en enskilds personliga förhf1llanden inom hälso- och sjukv{irden. Ett 

väsentligt skäl hiirtill är att det inte är ovanligt att omständigheterna kring en 

enskilds kontakter med sjukvården är sådana att den enskilde knappast har 

något intresse av att dölja vad som sammanhänger med kontakten. Utrymme 

måstet.ex. finnas att i skiftande lägen kunna liimna upplysningar till anhöriga 

om en patient och dennes tillstånd. Sjukdrdspersonalen måste ockst1 ha 

vissa möjligheter att ta kontakt med andra myndigheter i syfte att hjiilpa en 

patient som inte iir i stånd att själv bevaka sina intressen. En regel om absolut 

sekretess skulle formellt förhindra kontakter av detta slag (jfr prop. 

1979/80:2 del A, s. 163). 

Vid utformningen av tystnadspliktshestämmelserna för enskilda inom 

hälso- och sjukvården bör det som jag tidigare har sagt vara en strävan att ge 

bestämmelserna i huvudsak samma inneh{11l som motsvarande bestämmelser 

i sekretesslagen. l sekretesslagen används ett skaderckvisit för att ange 

sekretessens begränsning, varjämte det finns ett antal regler om ytterligare 

begränsningar i sekretessen. Jag anser dock inte att metoden med ett 

skaderckvisit iir ändamålsenlig i detta sammanhang. De detaljcradc reglerna 

i sekretesslagen för det allmiinnas verksamhet svarar mot den grundliiggande 

offentlighetsprincipen inom detta område. För enskilda finns ingen motsva-



Prop. 1980/81 :28 23 

rande principiell skyldighet att hålla uppgifter tillgiingliga. 

Metoden med ett skaderckvisit har f. ö. avvisats i regeringens proposition 

om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen (prop. 1979/80:80 s. 45). 

Enligt min mening kan tystnadsplikten för hälso- och och sjukv~lrdsperso

nalen i enskild verksamhet lämpligen avgriinsas sft att personalen inte 

ohchörigen får röja vad den får veta i sin verksamhet. Vid tolkningen av 

obehörighetsrekvisitct ter det sig naturligt att söka viss ledning i det 

skaderekvisit som finns i sekretesslagens motsvarande bestiimmelser. 

Härigenom bör man i sak nå en nära överensstämmelse mellan tystnadsplik

ten för offentliga funktioniirer och enskilda. 

Är tystnadsplikt föreskriven till förmån för en enskild, är det ganska givet 

att dennt' själv skall kunna efterge tystnadsplikten. Detta får anses följa av 

kravet att röjandet skall vara ohehörigt. Tystnadsplikten kan alltsii efterges 

genom samtycke av en berörd enskild. Ett samtyck..: behöver inte vara 

uttryckligt. Också ett tyst. s. k. presumerat samtycke för godtas. 

Nftgot behov av en ovillkorlig tystnadsplikt för uppgifter som har lämnats i 

förtroende finns enligt min mening inte, om obehörighetsrckvisitet ges den 

tolkning som jag nu har förordat. De skäl som talade mot en absolut sekretess 

i sekretesslagen gör sig f. ö. ocksf1 gällande i detta sammanhang (jfr prop. 

1979/80:2 del A. s. 163) och det är oliimpligt att i detta avseende göra någon 

åtskillnad mellan den allmänna och den enskilda sjukvården. 

Som i den gällande tystnadspliktsregcln hör det uttryckligen av lagtexten 

framgå att en uppgiftsskyldighet i en författning bryter tystnadsplikten. I 

överensstämmelse med vad som föreskrivs i 14 kap. 1 *sekretesslagen för det 

allmännas verksamhet bör lägre författning än förordning inte bryta 

tystnadsplikt. 

Det finns ytterligare tv11 regler som i klarhetens intresse bör anges 

uttryckligen i lagtexten. Jag avser dels en regel som motsvarar den i 7 kap. 3 !i 

sekretesslagen att tystnadsplikt i friiga om en uppgift som rör en enskild 

person kan giilla iivcn mot den enskilde sjiilv och dels en bestämmelse om 

tystnadsplikt till skydd för den som har lämnat uppgifter om den enskilde. 

Den sistnämnda regeln finns för det allmiinnas verksamhet i 7 kap. 6 § 

sekretesslagen. När det gäller de närmare motiven för dessa regler hänvisar 

jag till propositionen med förslag till sekretesslag (s. 177 ff och 186 ff). 

Ändringar av friimst redaktionell natur bör även göras i bl.a. 9 * 

tillsynslagen i fråga om en patients rätt att få ta del av sin journal och 5 ~ i 

fråga om skyldigheten att ge en patient upplysningar om patientens 

hälsotillstånd och om vtirden. Slutligen kan punkt 4 i överg[mgsbestiimmel

serna upphöra att giilla. Den avsåg främst tystnadsplikten för hälsovärdsin

spektörer. Dessa faller emellertid in under den nya sekretesslagens 

regler. 

Riksdagen har även antagit en ny lag om förtroendeniimnder inom hiilso

och sjukvården, som trädde i kraft den 1 juli 1980. I 3 §finns en bestämmelse 

om tystnadsplikt för ledamöter och suppleanter i sådana niimnder. Dessa 
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funktionärer faller in under reglerna i den nya sekretesslagen. som kommer 

att träda i kraft den I januari 1981. Jag föreslår därför att den siirskilda 

tystnadspliktsbestämmelsen i 3 lagen om förtroenden~imnder skall upphöra 

att gälla vid utgången av år 1980. 

4 Uppgiftslämnande från allmän försäkringskassa m. fl. 

I den nya sekretesslagen finns i 7 kap. 7 § huvudregeln om sekretess i. 

socialförsäkringsärenden. Sekretess gäller om det kan antas att den enskilde 

eller någon honom närstående lider men om viss uppgift röjs. Sekretessen 

omfattar uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga 

förhållanden. Bestämmelsen är tillämplig i första hand på de allmänna 

försäkringskassorna. riksförsäkringsverket och försiikringsdomstolarna. 

Den gäller dessa myndigheters handläggning av ärenden dels enligt lagen om 

allmän försäkring och lagen om arbetsskadeförsäkring. dels enligt annan 

reglering om jämförbar ekonomisk förmån för enskild. I paragrafen har 

vidare angetts att sekretess också gföler hos annan myndighet som skall 

handlägga ärenden enligt den nämnda lagstiftningen. I fräga om de närmare 

motiven till paragrafen hiinvisas till propositionen (prop. 1979/80:2, friimst 

s.189ff). 

Det kan finnas ett legitimt behov av att lämna ut uppgifter till en enskild. 

även i fall där ett utlämnande kan vara till men i den bemärkelse som avses 

med bestämmelsen. I 7 kap. 7 §andra stycket sekretesslagen har det diirför 

föreskrivits att uppgift får lämnas till en enskild utan hinder av sekretess 

enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmiin förslikring. Dessa fall av 

utlämnande förutsätts hli uttömmande angivna i lag. nämligen i lagen om 

allmän försäkring. Eftersom de riir sekretessen även hos andra myndigheter 

än försäkringskassorna. bör de tas in i lagens 20 kap. med allmänna 

bestämmelser. 

Beträffande uppgifter till andra myndigheter behövs det i och för sig inga 

särskilda föreskrifter. Av 14 kap. 3 §sekretesslagen följer nämligen att en 

myndighet efter en intresseavvägning får lämna sekretessbelagda uppgifter 

till en annan myndighet. Som har framhållits i propositionen med förslag till 

sekretesslag m. m. talar emellertid hänsynen till enskildas integritet för att en 

sådan skönsmässig avvägning inte bör göras i de allmänna försäkringskas

sorna. Frågan om i vilka fall en försäkringskassa skall fä lämna sekretess

skyddade uppgifter till andra myndigheter bör regleras särskilt. Jag ämnar 

senare föreslå regeringen att de nödvändiga föreskrifterna ges i en s~irskild 

förordning. 

Bestämmelser om upplysningar från försäkringskassa finns redan nu i 

lagen om allmän försäkring. Den allmänna försäkringskassan skall enligt 

18 kap. 5 § tredje stycket tillhandagä myndigheter. försiikringsinriittningar 

och arbetsgivare med yttranden och upplysningar, om det inte finns hinder 

mot det enligt lag eller författning eller det uppkommer mer betydande 
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oUigenhet för kassan. I 15 kap. 4 och 5 ** den nya sekretesslagen finns 

bcstiimmclser om myndigheternas upplysningsskyldighet gentemot allmiin

hcten och om deras skyldighet att tillhandag{1 varandra med uppgifter. Det 

finns da inte längre tillräckliga skiil att ha kvar bestiimmclsen i lagen om 

allmän försiikring. 

Av 18 kap. 5 ~ tredje stycket ätersttir därefter föreskriften att en 

myndighet som handhar arbetslöshetsförsäkring eller ett lokalt organ som 

sägs i J kap. 2 * inte för vägras hegiirt biträde av den allmiinna försiikrings

kassan. 

I sam hand med socialtjiinstreforrnen (prop. 1979/80: I) har beslutats att det 

i tredje stycket skall tas in även en hänvisning till 57 * i den föreslagna 

socialtjänstlagen om riitt för socialnämnden att av en allmiin försiikringskassa 

erhålla uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats till enskild. Eftersom 

uppgiftsliimnande friin försiikringskassorna till andra myndigheter förutsiitts 

bli behandlat särskilt i en förordning. bör hiinvisningen till 57 * socialtjiinst

lagcn utgå ur lagen om allmän försäkring. En motsvarande hiinvisning kan 

göras i förordningen. 

Ändringarna av 18 kap. 5 * i samband med socialtjiinstreformen har 

promulgerats ( 1980:623 ). De träder i kraft den I januari 1982. De iindringar i 

lagen om allmiin försäkring. som föreslås i förevarande ärende. skall träda i 

kraft den l januari 1981 och bör delas upp i tva lagförslag. Orsaken till denna 

uppdelning iir av lagteknisk natur och framg[lf' niirmarc av specialmotive

ringen. avsnitt 6.6. 

S Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag har anfört nu har det inom socialdepartementet 

upprättats förslag till 

I. lag om ändring i smittskyddslagcn (1968:231 ). 

2. lag om iindring i förordningen ( l 96 l :87) om registrering och mönstring 

av sjömän (mönstringsförordningen). 

3. lag om iindring i lagen (1%4:542) om personundersökning i brott

mitl. 

4. lag om ändring i lagen ( 1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i 

brottm{d. 

5. lag om ändring i lagen (1980: 11) om tillsyn över hiilso- och sjukvårds

personalen m.fl .. 

6. lag om ändring i lagen ( J 980: 12) om förtroendenämnder inom hälso- och 

sjuk vinden. 

7. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försiikring. 

8. lag om iindring i lagen ( 1980:623) om iindring i lagen (I %2:381) om 

allmiin fiirS:ikring. 

Förslagen har uppriittats i samrtid med 

statsr[1dct Pctri. 
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chefrn för kommunikationsdepartementet hctriiffonde :2. 

chden för justitiedepartementet beträffande :1 och 4. 

chefen för socialdepartementet betriiffande 7-X. 

Förslagen biir fogas till regeringsprotokollct i detta iircnde snm bilaga. 

6 Specialmotivering 

6.1 Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen (1968:231) 

26 

Som framgar av den allmänna motiveringen är iindringcn niirmast av 

teknisk natur. Den hittillsvarande bestämmelsen att läkaren äger anmäla 

s{idan brottslighet som här avses har med hiinsyn till 14 kap. J * andra 

meningen sekretesslagen iindrats si'! att läkaren skall vara skyldig att göra 

anmälan. Som hittills skall det emellertid i första hand ankomma pä Hikarcn 

att bedöma om anmälan behiiver göras. Det har därför angetts att anmiilan 

skall vara påkallad för att förhindra att brottsligheten fortsiitter. 

6.2 Förslaget till lag om ändring i förordningen 11961 :87) om registrering och 

miinstring av sjömän (mönstringsförordningenl 

Som framgår av den allmänna motiveringen är iindringen närmast av 

teknisk natur. Med hiinsyn till utformningen av den nya sekretesslagen, 

främst JA kap. I s andra meningen. 1rnistc ett sådant uppgiftsliimnande som 

det hiir iir fråga om grundas pi\ en skyldighet att liimna uppgift. Avsikten har 

emellertid inte varit att tillägga läkaren en ökad anmiilningsskyldighet. 

Skyldigheten att göra anmälan har därför inte gjorts absolut. I andra stycket 

har särskilt angetts att läkaren med hänsyn till omständigheterna i det 

särskilda fallet fär underlåta att göra anmiilan. Det ankommer alltså på 

läkaren att bedöma om en anmälan skall göras. Vid elen bedömningen har 

naturligtvis den fara eller det men som själva hälsotillsttmdet kan medföra i 

sjömannens yrkcsutövning stor betydelse. Men redan den omständigheten 

att en anmälan kan motverka vt1rden eller behandlingen av patienten genom 

att den inverkar pä relationen mellan läkaren och patienten kan vara skäl att 

underlitta anmiilan. Hiir kan vidare hänvisas till prop. 1978/79: 19 om 

hälsoundersökning av sjöfolk. enligt vilken anmälan bör göras framför allt 

niir sjöman lider av allvarlig psykisk sjukdom eller visar tydliga tecken på 

alkohol- eller narkotikamissbruk. 

6.3 Förslagen till lagar om ändring i lagen (1964:5421 om personundersök

ning i brottmål och lagen ( 1966:30 I) om rättspsykiatrisk undersökning i 

brottmål 

Det primi\ra motivet för att införa dessa regler har inte varit att skapa 

föriindring i bcst{1ende förhällandcn inom berörda omrädcn av hälso- och 
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sjukv;lrden samt soeialtjiinsten. Reglerna, som saknar motsvarighet i 

giillandc rätt såvitt giiller upplysningar till läkare, har i stiillct blivit 

nödvändiga som en följd av de nya sekretessreglerna pä dessa områden, 

vilket framg<'ir av de allmänna övervägandena. 

Det förutsätts i lagtexten att uppgifterna för att liimnas ut behövs för de 

angivna ändamålen. r allmänhet måste den utlämnande myndigheten utgii 

frän att begiirda uppgifter behövs. Det ligger i sakens natur att uppgifter med 

stöd av de nu föreslagna reglerna skall liimnas till den som utför 

undersökningen eller bitriider med denna. 

Den kommunala familjerädgivningen med dess siirskilda förtroendesekre

tess omfattas inte av uppgiftsskyldigheten. 

De hiir föreslagna reglerna utesluter naturligtvis inte att uppgifter 

inhiimtas även fdn annat h:'tll, om det kan ske med hänsyn bl.a. till 

sekretessregler eller regler om tystnadsplikt. 

I allmän verksamhet som inte omfattas av denna särskilda uppgiftsskyl

dighet skall uppgifter lämnas ut om det kan ske med hiinsyn till en 

intresseavvägning enligt. 14 kap. 3 § sekretesslagen. Det har förutsatts att 

behövliga uppgifter fran t.ex. kriminalvården. arbetsförmedlingen och 

skolviisendct diirigenom blir tillgiingliga. 

I detta sammanhang har inte upptagits fragor om uppgiftsskyldighet för 

sjukvarden i enskild verksamhet, exempelvis en privatpraktiserande läka

re. 

6.4 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1980:11) om tillsyn iiYcr hälso- och 

sjuk\'årdspcrsonalcn m. n. 

Enligt denna paragraf har patienten rätt till information om sitt hiilsotill

st{md och den vård som kan ges. I littills har denna rätt begränsats med 

hiinsyn till att informationen inte hör motverka ändamålet med vården. 

Genom den nya sekretesslagen införs ( 7 kap. 3 *) en regel enligt vilken 

sjukv;!rdssekretessen i det allmiinnas verksamhet giiller ocksit i förhitllande 

till patienten själv i fråga om uppgift om hans hälsotillständ, om det med 

hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att 

uppgiften inte lämnas till honom. Vidare föreskrivs genom 7 kap. 6 * 
sekretesslagen sekretess till skydd för en uppgiftsliimnare. 

Skyldigheten att informera en patient hlir genom förevarande iindring 

begriinsad sa att den överensstämmer med dessa regler i sekretesslagen och 

dess motsvarigheter i 6 ~ och 6 a ~ i förevarande lag. Genom denna 

huvudsakligen redaktionella iindring understryks att det måste föreligga 

tungt vägande skiil för att en patient skall undanhilllas uppgifter om sitt eget 

hiilsotillstilnd. 
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Denna paragraf har genom tillägget i tredje stycket - att i det allmännas 

verksamhet tilliimpas i st:illet sekretesslagen begränsats till att i fortsättning

en gälla endast hiilso- och sjukvårdspersonalcn i enskild verksamhet, 

exempelvis privatpraktiserande läkare. 

Liksom i sekretesslagen görs i princip inte n[1gon skillnad mellan uppgift 

lämnad i förtroende och annan uppgift. Huvudregeln i första stycket 

innehiiller endast den allmänna begriinsningen. att uppgift inte far lämnas 

obehörigen. Som har anförts i den allmänna motiveringen (avsnitt 3) torde 

en viss ledning vid bestämmelsens tillämpning kunna sökas i de mera 

utförliga reglerna i sekretesslagen. Uppgiftsskyldighet i lag eller förordning 

bryter tystnadsplikten i motsats till en skyldighet i lägre författning. En 

föreskrift från myndighet om uppgiftsskyldighet. som inte har stöd i lag eller 

förordning, bryter således inte tystnadsplikten. Uppgiftsliimnande pa grund 

av en föreskrift frim en myndighet kan dock vara behörigt pä annan grund än 

en i lag eller förordning föreskriven konkret uppgiftsskyldighet. Som 

exempel kan nämnas uppgifter till tillsynsmyndighet när uppgiften behövs 

för tillsynen. 

Andra stycket. som har utformats efter mönster av 7 kap. 3 § sekretess

lagen. innebiir att tystnadsplikt gentemot den enskilde sjiilv får åberopas 

endast om det föreligger tungt vägande skäl. 

6a§ 

Denna regel motsvarar bestiimmdsen i 7 kap. 6 § sekretesslagen och för 

hiir betydelse för den enskilda värden. Betriiffande de närmare motiven för 

bestiimmelsen kan hiinvisas till prop. 1979/80:2 s. 186 ff. 

Även om en regel som den förevarande har störst betydelse inom den 

allmänna vården. kan det även inom den enskilda hiilso- och sjukv{1rden i 

vissa situationer uppkomma behov av att skydda en uppgiftslämnare. 

Exempelvis kan en anhörig till en patient ha lämnat uppgifter till en läkare, 

som har funnit skäl att utfärda ett v[1rdintyg för patienten enligt lagen 

( 1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Sådana 

uppgifter kan atminstone delvis vara av det slag att uppgiftslämnaren 

behöver skyddas enligt denna paragraf. 

Ändringarna i denna paragraf är en följd av den anpassning till 

sekretesslagen som har gjorts i 5, 6 och 6 a *§· Att en journal inneh{1ller 

uppgifter som inte får lämnas ut enligt nämnda paragrafer. innebär inte att 

andra upp·gifter i journalen för undanhtillas patienten. Att rutinmässigt 

undanhålla patienten journaluppgifter med stöd av 6 a §är inte tillH1tet. Det 

m~1ste finnas ett verkligt behov av skydd för uppgiftslämnaren i det enskilda 

fallet. 
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36 § 

Ändringen är av redaktionell natur och en följd av att 14 * förvaltnings

lagen ( 1971 :290) har ändrats i sam hand med den nya sekretesslagstiftning

en. 

Ändringen iir av redaktionell natur. 40 b * lagen (I 937:249) motsvaras 

utan ändring i sak av 15 kap. 7 *den nya sekretesslagen. 

6.5 Förslaget till lag om ändring i lagen f 1980: 121 om förtroendeniimnder 

inom hälso- och sjukvården 

Hiir hänvisas till de allmänna övervägandena. avsnitt 3. 

6.6 Förslaget till lag om ändring i lagm f 1962:381) om allmän försäkring och 

förslaget till lag om ändring i lagen f I 980:623) om ändring i lagen (I 962:3811 ' 
om allmän försäkring 

Som har nämnts i slutet av avsnitt 4 har iindringarna i lagen om allmiin 

försiikring delats upp på tvi'1 lagförslag. Anledningen iir lagtekniska 

komplikationer som har sin grund i uppskovet med socialtjiinstlagens 

ikraftträdande till den I januari 1982. Det första (lagförslag 7 i bilagan) 

innchi1ller en ny paragraf, 9 a *, i 20 kap. Av det andra förslaget (lagförslag 8 

i bilagan) med iindring i den lagiindring som har gjorts genom socialtjiinst

reformcn framgiir den nya lydelsen av IS kap. 5 § fr.o.m. ~lr 1981. 

18kap.5* 

Som framgår av den allmänna motiveringen har första meningen i tredje 

stycket fått utg{1 eftersom den har ersatts av de nya bestiimmelserna i 15 kap. 

4 och 5 **sekretesslagen. Som hittills skall giilla att kassan i möjlig mån skall 

visa tillmötcsg;\endc exempelvis om en arbetsgivare pf1kallar biträde i en 

angelägenhet som rör hans sociala skyldigheter mot anställda. 

Hiinvisningen till 57 * i socialtjänstlagen, som har införts att gälla fr.o.m. 

den I januari 1982. har fött utgcl med hänsyn till att regeringen nu förutsiitts 

utfärda en förordning om utlämnande av uppgifter från de allmänna 

försäkringskassorna till andra myndigheter. 

Enligt övergångsbestämmelserna till socialtjänstlagen ( 1980:620) upphävs 

lagen om socialregister när socialtjänstlagen träder i kraft den I januari 1982. 

Genom lagen ( 1980:623) om iindring i lagen om allmän försäkring har därför 

riksdagen fr.o.m. år 191C upphävt den tidigare föreskriften i 18 kap. 5 ~ 

andra stycket om skyldighet att tillställa socialregister uppgifter. När nu 

tredje stycket ändras fr.o.m. år 1981 måste samtidigt föreskriften i andra 
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stycket iitcrinföras alt gälla under [1r 1981. Diirdter for alltså skyldigheten att 

tillstiilla socialregistret uppgifter enligt sista meningen i andra stycket n:nsas 

ut ur 18 kap. 5 * genom en ny lagiindring. 

20 kap. 9 a * 
Första stycket reglerar uppgiftsliimnandc till enskilda. I de angivna fallen 

inskriinks den sekretess som kommer att giilla enligt 7 kap. 7 S första stycket 

sekretesslagen. Detta gäller inte bara betriiffandc iircnden enligt lagl:'n om 

allmiin försiikring utan iiven i fräga om annan lagstiftning som niimns i 7 kap. 

7 §första stycket sekretesslagen. 13cstiimmelserna har i första hand betydelse 

för de allmänna försiikringskassorna. Men iiven de andra myndigheter som 

avses i 7 kap. 7 S sekretesslagen kan ha att tilliimpa dem. Det har ansetts 

liimpligt att samla bestiimmelserna i lagen om allmiin försiikring. 

Det förutsiitts i lagtexten att uppgifterna behövs hos resp. mottagare. I 

princip innehiir detta att den utliimnande myndigheten har att göra en 

prövning av behovet hos mottagaren. Bedömer den i nag:ot fall att behovet 

inte finns. kan sekretessen hindra att uppgiften liimnas ut. I allmiinhet måste 

myndigheten utgå frftn att begiirda uppgifter behövs för angivet iindamttl. 

I första stycket första meningen har angetts att utliimnandct giiller uppgift 

om ersiittning [it enskild. Detta syftar i första hand pi1 uppgift om utgivet 

belopp och den period det avser, dvs. s[1dana uppgifter som behövs för att 

t.cx. en arbetsgivare skall kunna samordna utbetalning av lön med 

sjukersättning. Bcstii111melserna tilbter däremot inte att detaljerade uppgif

ter liimnas ut 0111 det hälsotillst{111d eller de sakförhållanden i övrigt som elen 

enskilde exempelvis kan ha iiberopat för att få ut ersättning hos myndighe

ten. 

Det har ansetts att det inte finns tillriickliga skiil att siirskilt reglera 

utlämnande av uppgifter till privatpraktiserande läkare och tandliikare, som 

behöver uppgifter 0111 en enskild för varden av denne. Att uppgifter oftast 

kan liimnas ut niir de behövs i vårdsyftc följer av den skadcprövning som 

förutsätts enligt huvudregeln i 7 kap. 7 ~ sekretesslagen. Om det inte kan 

antas att den enskilde eller nagon honom niirsti1ende lider men 0111 uppgiften 

röjs. far den liimnas ut. Uppgifter kan f. ii. Himnas ut med den enskildes 

samtycke. 

Inte heller utlämnande av uppgift till forskare har reglerats siirskilt. I 

princip bör forskare inte fä uppgifter. 0111 det kan förorsaka den enskilde 

men. Eftersom förbeh{1ll kan ställas upp enligt 14 kap. 9 * sekretesslagen 

torde dock uppgifter om enskilda oftast kunna liimnas ut för forsknings~in

damål iiven till enskilda forskare. Ett s[1dant förbehåll kan innehålla en 

föreskrift om att uppgifterna inte ffir sammanstiillas eller publiceras p{1 ett 

si!dant siitt att de kan hiinföras till vissa personer. Det kan iivcn inskränka den 

krets av personer som har rätt att ta del av uppgifterna. 
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Niir det giiller utliimnande av uppgifter till t'n annan myndighel eller en 

annan sjiilvstiindig verksamhetsgrcn inom samma myndighet finns det, som 

framgår av de allmiinna överviigandena en regel i 14 kap. 3 *sekretesslagen. 

Annars sekretesskyddade uppgifter kan fa liimnas till myndighet efter en 

intrcsseavviigning. Som har nämnts i den allmiinna motiveringen skall antalet 

fall där en allmän försiikringskassa behöver göra en sadan skönsmässig 

bedömning begriinsas. Det bör ske genom att regeringen i förordning anger 

flertalet fall dti en uppgift om enskild for liimnas till mymlighet. Andra 

styeket syftar p~I möjligheterna för kassorna att liimna ut uppgifter efter en 

intresseavviigning eller med stöd av den planerade förordningen. 

De andra myndigheter som omtalas i 7 kap. 7 * sekretesslagen mäste 

genom en intresseavviigning bedöma om en sekretesskyddad uppgift frtr 

liimnas till en annan myndighet. Det biir erinras om att ocksf1 försiikrings

kassan fftr liimna ut en uppgift till en myndighet om den finner det förenligt 

med en sädan intresseavvägning, allcs{t iiven om uppgiflsWmnandet inte 

skulle vara reglerat i förordning. 

7 Hemställan 

Jag hemstiiller att lagradets yttrande inhiimtas över förslagen till 

1. lag om ändring i smittskyddslagen ll968:231 ), 

2. lag om ändring i förordningen ( 1961:87) om registrering och mönstring 

av sjiimiin (mönstringsförordningen), 

3. lag om ändring i lagen (J 964:542) om personundersökning i brott

mi\1. 
4. lag om ändring i lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i 

hrottmi\1. 
5. lag om ändring i lagen ( 1980:·1 l) om tillsyn över hälso- och sjukv;'\rds

personalcn m.fl., 

6. lag om iindring i lagen ( 1980: 12) om förtroendenämnder inom hiilso- och 

sjukvården, 

7. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försiikring. 

8. lag om iindring i lagen ( 1980:623) om ändring i lagen (1%2:381) om 

allmiin försiikring. 

8 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemstiillan. 
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Bilaga 

1 Förslag till 
Lag om ändring i smittskyddslagen (1968:2.3)) 

Härigenom föreskrivs att 29 * smittskyddslagen ( l %8:231) skall ha nedan 

angivna lydelse. 

N111·ara11dc lydelse Fiireslagen lydelse 

29 * 
Om liinsliikare eller liikare som Om en liinsliikare elkr liikare som 

avses i 19 * i sin verksamhet enligt 

denna lag erhallit uppgift som ger 

anledning antaga att giirning som 

avses i 26 * eller i 6 kap. 7 * brotts

balk..::n förövats, iiger han anmäla 

detta till {1klagare. 

avses i 19 § i sin verksamhet enligt 

denna lag erht1llit uppgifter som ger 

anledning anta att giirning som avses 

i 26 ~ eller i 6 kap. 7 * brottsbalken 

förövats. är han skyldig att anmäla 

detta till [iklagare. när det iir p1/kal!llf 

ji"ir att j/irhindra 1111 bm11slighc1e11 

fonsiillcr. 

Har n[1gon vid förundersökning enligt 23 kap. rättegi\ngsbalken befunnits 

skiiligen misstänkt för brott som avses i 26 *. har ;lk Jagaren riitt att pil begäran 

fö uppgift om resultatet av läkarundersökning. som föranstaltats av 

liinsliikare eller läkare som avses i 19 *. Har atal viiekts, har iiven domstolen 

riitt att fa si1dan uppgift. 

Denna lag triider i kraft den l .ianuari 1981. 

1 · 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i förordningen (1961:87) om registrering och 
mönstring a\' sjömän (miinstringsförordningen) 

Härigenom föreskrivs att 45 * förordningen (1961:87) om registrering och 

mönstring av sjömän (mönstringsförordningcn) 1 skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Förcslagcn lydelse 

45 * 
Finner läkare vid undersökning av Finner en Hikarc vid undersökning 

sjömiin. att sjömannen på grund av av en sjöman. att sjömannen på 

sitt hälsotillstånd är olämplig att grund av sitt hälsotillstånd är olämp-

utöva sjömansyrket, hör läkaren lig att utöva sjömansyrket, skall 

göra anmälan därom till sjöfartsver- läkaren anmäla det till sjöfartsver-

ket. Sådan anmälan må. om så finnes ket. En sådan anmälanfår, om det är 

lämpligen kunna ske, hegränsas att lämpligt. hegränsas att gälla yrkesut-

gälla yrkesutövning i viss befattning övning i viss befattning eller i viss 

eller i "Viss fart. fart. 

Liikaren får med hänsyn till 

omständigheterna i det särskilda fal

let underlåta att göra anmälan. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 

I Förmdningc.:n llllllryckt l'J7'J:37. 

3 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 28 
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3 Förslag till 
Lag om ändring 
brottmål 

lagen ( 1964:542) om personundersökning 

H~irigenom föreskrivs alt i lagen ( 1964:542) om personundersökning i 

hrottmi't\ 1 skall införas en ny paragraf. 7 a *· av nedan angivna lydelse. 

Nul'lirande lydelse FöreslaKen lydelse 

Från verksamheter där sekretess 

Kli/ler enligt 7 kap. I .~och ./ § försra 

och tredje styckena sekretess/agen 

(1980:/00) skall utan hinder ai· sek

retes.1·e11 liimnas 111 sådana uppgifter 

um en misstänk! som hehö1·s för ett 

liikarintyg rnliKI 7 .~. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 

1 L1gen nmtrvckl 197?•: 121~. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen Il 966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i 
brottmål 

Hiirigenom föreskrivs att 10 * lagen ( 1966:301) om riittspsykiatrisk 

undersökning i hrottmål skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

10 ~ 

Polismyndighet skall på begäran 

av undersökningsläkaren Uimna 

hwulriickning om misstänkt. som lir 

på fri fot. icke ställer sig till förfogan

de för rättspsykiatrisk undersökning 

som han skall undergå. 

Från 1·erksa111heter diir sekretess 

gill/er enligt 7 kap. I ~och 4 ~första 

och tredje slyckena sekre/e.u/agen 

(1980: /()0) skall I/fan hinda av sek

retessen lämnas ut sådana uppgifter 

om en misstänkt som bchöl'.\' för en 

rättspsykiatrisk undersökning eller 

ett utlåtande från socialstyre/sen 

enligt denna lag. 

Polismyndighet skall på begäran 

av undersökningsläkaren lämna bi

träde om en misstänkt. som iir på fri 

fot, inte ställer sig till förfogande för 

en rättspsykiatrisk undersökning 

som han skall genomgå. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1980: Il) om tillsyn över hälso- och 
sjukvårdspersonalen m. fl. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1980: 11) om tillsyn över hälso- och 

sjukvårdspersonalen m. fl. 
dels att 5, 6, 9, 36 och 43 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att punkt 4 överg{mgshestämmelserna skall upphöra att gälla. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 6 a *· av nedan angivna 

lydelse. 

Numra11dc lydelse Föreslage11 lydelse 

5* 
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspcrsonalen skall vinnlägga sig om att 

ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård. I Ian skall så långt det är möjligt 

utforma och genomföra v:'1rden i samråd med patienten. Han skall visa 

patienten omtanke och respekt. 

Den som har ansvaret för vården 

skall. i den mån det inte kan antas 

motverka ii11damålet med rården, se 

till att patienten fär upplysningar om 

sitt hälsotillstånd och om de bchand

lingsmöjligheter som står till huds. 

Om upplysningarna inte kan lämnas 

till patienten skall de i stället liimnas 

till en nära anhörig till honom. 

Den som tillhör eller har tillhört 

hälso- och sjukvårdspersonalen för 

inte röja något som i arbetet har 

meddelats honom i fi.irtroendc eller 

obehörige11 uppenbara vad han i 

arbetet har fått veta om någons hälso

tillstånd eller personliga förhållan

den i öFrigt. Vad som har saxts nu 

medför dock ej någon inskränkning i 

den skyldighet att lämna uppgifter 

som följer lll' någon annan författ

ning. 

Den som har ansvaret för vården 

skall, se till att patienten får upplys

ningar om sitt hälsotillstånd och om 

de behandlingsmetoder som står till 

buds. Om upplysningarna inte kan 

lämnas till patienten skall de i stället 

lämnas till en nära anhörig till 

honom. Upplysningar får dock inte 

lämnas till patiemen eller någon 

anhörig i den mån det finns hinder för 

detta i 7 kap. 3 .~eller 6 .~ sekretess/a

gen ( 1980:100) cl/er i 6 §andra styck

et eller 6 a § denna lag. 

Den som tillhör eller har tillhört 

hälso- och sjukvårdspersonalcn får 

inte o/1elzörigcn röja vad han i sin 

vaksamhet har jill/ veta om en 

enskilds hälsotillstilnd eller andra 

personliga förhållanden. Som obe

hörigt röjande anses inte all någon 

fullgör 11ppgiftsskyfdiglzet som följer 

av lag eller förordning. 
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Nuvarande lydelse 

9§ 

37 

Föreslagen lydelse 

Tystnadsplikt gäller i förhållande 

till den vård- eller behandlingsbehö-
1·andc .1jäfr i fråga 0111 uppgift om 

hans hälsotillstånd, om det med hän

syn till ändamålet med vården eller 

behandlingen är av synnerlig vikt att 

uppgiften inte lämnas till honom. 

I det allmänna.i· verksamhet tilläm

pas i stället bestämmelserna i sekre

tesslagm ( 1980: /00). 

6a§ 

Den som tillhör eller har tillhört 

hälso- och sjukl'årdspersonalen får 

inte röja en uppgift från enskild om 

någon annan persons hälsotillstånd 

eller andra personliga förlulllanden, 

om det kan antas altfara uppkommer 

för alt den som har lämnat uppgiften 

eller någon honom närstående utsätts 

för 1·åld eller annat al!Farligt men om 

uppgiften röjs. 

I det allmännas verksamhet tilläm

pas i stället bestämmelserna i sekre

tess/agen ( 1980: 100). 

Om rätten att ta del av en journal inom den allmänna hälso- och 

sjukvården finns det särskilda föreskrifter. 

En journal inom den enskilda En journal inom den enskilda häl-

hälso- och sjukvården skall på begä

ran av patienten genast eller så snart 

som möjligt tillhandahållas honom 

för läsning eller avskrivning på stäl

let eller i avskrift, om det kan ske 

utan alt ändamålet med vården eller 

behandlingen motverkas eller nå

gons personliga säkerhet sätts i 

fara. 

4 Riksdagen 1980181. i samt. Nr 28 

so- och sjukvården skall på begäran 

av patienten genast eller så snart som 
möjligt tillhandahållas honom för 

läsning eller avskrivning på stället 

eller i avskrift. En uppgift i journalen 

skall dock inte lämnas ut till patien

ten, om det med hänsyn till ändamå

let med vården eller behandlingen är 

av synnerlig vikt att uppgiften inte 

lämnas. Inte heller får en uppgift i 

journalen lämna.f till honom, om det 

kan antas att fara uppkommer för alf 
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Nuvarande lydelse 

38 

Föreslagen lydelse 

den som har lämna/ uppgiften eller 

någon honom niirstående utsätts för 

våld eller annat allvarligt men om 

uppgiften röjs. 

36 § 

Bestämmelserna i 14 § fön·alt

ningslagen (1971 :290) om begräns

ningar i rätten att ta del av det som 

har tillförts ett ärende gäller i till

lämpliga delar i fråga om underrät

telse enligt 29 § första stycket. 31 och 

35 §§. 

Bcstiimmelserna i 14 kap. 5 .~ sek

retess/agen ( 1980:100) om bcgriins

ningar i rätten att ta del av det som 

har tillförts ett iirende giillcr i till

liimpliga delar i fr[1ga om underriH

telse enligt 29 § första stycket. 31 och 

35 **· 

43 * 
I fråga om talan mot socialstyrel

sens beslut enligt 10 § gäller i till

liimpliga delar 40 b .~ lagen ( 1937: 

249) om inskränkningar i riitten att 

utbekomma allmänna handlingar. 

I frltga om talan mot socialstyrel

sens beslut enligt JO * giillcr i till

liimpliga delar 15 kap. 7 .~sekretess

/agen (1980:100). 

Har socialstyrelsen avslagit ansökan om förstöring av journal. förs talan 

hos regeringen genom besvär. 

Mot socialstyrelsens beslut som innebär bifall till ansökan får talan inte 

föras. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso
och sjuk\tården 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen ( 1980: 12) om förtroendenämnder inom 

hälso- och sjukvården skall upphöra att giilla vid utgången av t1r 1980. 

7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att i lagen (1962:381) om allmän försäkring' skall 

införas en ny paragraf, 20 kap. 9 a §,av nedan angivna lydelse. 

Nm•arande lydelse 

1 Lagen omtryckt 1977:630. 

Föreslagen (vek/se 

20 kap. 

9a~ 

En allmän försäkringskassa, riks

försiikringsverket och en försäkrings

domstol får wan hinder av sekretess 

lämna ut uppgifter om sådana ersätt

ningar dr enskilda, som lltbetalas 

enligt lagstiftningen om allmän för

säkring eller arbetsskadeförsäkring 

eller enligt lagstiftning om annan 

jämförbar ekonomisk förmän för 

enskilda, under förlltsättning att en 

jörsiikringsinriillning, ett försiik

ringsbolag, en erkänd arbetslöshets

kassa eller en arbetsgivare belzöi•er 

uppgiften för samordning med ersätt

ning därifrån. Till ett utländskt soci

alförsäkringsorgan får utan hinder av 

sekretess lämnas sädana uppgifter 

om enskilda, som behövs vid tillämp

ningen av en internationell överens

kommet.ve som S1•erige har tillträtt. 

Dessa bestämmelser gäller även 

utlämnande av uppgift från varje 

annan myndighet, på i·ilkcn det 

ankommer all handlägga ärenden 

enligt den lagstiftning som m-ses i 

första meningen. 
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Nuvarande lydelse 

40 

Föreslagen lydelse 

En a//miin försäkringskassa filr 

vidare utan hinder av sekretess lämna 

ut uppgifter om enskildas personliga 

förhå//anden till myndigheter i de fäll 

det är siirskilt medgivet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1981. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om 
allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1980:623) om ändring i lagen 

(1962:381) om allmän försäkring att 18 kap. 5 §och ikraftträdandebestäm

melsen skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 

18 kap. 
5 §I 

Allmän försäkringskassa må ej utan stöd av särskilt lagstadgande bedriva 

annan verksamhet än som angives i denna lag eller i bestämmelser, som 

utfärdats med stöd av densamma. 

I den mån regeringen så förord

nar. är allmän försäkringskassa plik

tig att biträda vid handhavandet av 

annan verksamhet. 

Allmän försäkringskassa skall till

handagå statlig eller kommunal myn

dighet. försäkringsinriittning samt 

arbetsgivare med yttranden och upp

lysningar, i den mån hinder enligt lag 

eller författning ej möter samt mera 

betydande olägenhet ej därigenom 

uppkommer för kassan. Myndighet, 

som handhar arbetslöshetsförsäk-

ring. eller lokalt organ som i 1 kap. 

2 §sägs må ej av allmän försäkrings-

kassa förvägras begärt biträde. Om 

rätt för socialnämnd att av allmän 

försäkringskassa erhålla uppgifter 

om ekonomisk hjälp som har lämnats 

till enskild stadgas i 57 § socialtjänst-

lagen (1980:620). 

I den mån regeringen ~å förord

nar, är allmän försäkringskassa plik

tig att biträda vid handhavandet av 

annan verksamhet ävensom att till

ställa socialregister behövliga uppgif

ter. 

Myndighet, som handhar arbets

löshetsförsäkring, eller lokalt organ 

som i 1 kap. 2 §sägs må ej av allmän 

försäkringskassa förvägras begärt 

biträde. 

I den mån regeringen så föreskriver gäller bestämmelserna om arkiv hos 

statlig myndighet även arkiv hos allmänna försäkringskassor. 

Denna lag träder i kraft den l Denna lag2 träder i kraft, såvitt 

januari 1982. gäller 18 kap. 5 §, den 1januari1981 

och i övrigt den I januari 1982. 

1 Senaste lydelse 1980:623. 
1 1980:623. 
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LAGRÅDET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid sammantriidc 

1980-09-15 

42 

Närvarande: f.d. justitierådet Petren. regeringsrådet Hilding, justitierådet 

Vängby. 

Enligt lagrådet den 1 september 1980 tillhandakommet utdrag av proto

koll vid regeringssammanträde den 28 augusti 1980 har regeringen på 

hemställan av statsrådet Holm beslutat inhämta lagrådets yttrande över 

förslag till 

1. lag om ändring i smittskyddslagen (1968:231), 

2. lag om ändring i förordningen (1961 :87) om registrering och mönstring 

av sjömän (mönstringsförordningen ). 

3. lag om ändring i lagen ( 1964:?42) om personundersökning i brott

mål, 

4. lag om ändring i lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i 

brottmål, 

5. lag om ändring i lagen ( 1980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvårds

personalen m. f1., 

6. lag om ändring i lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso

oeh sjukvården, 

7. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring, 

8. lag om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om 

allmän försäkring. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Gertrud 

Holmquist. 

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:542) om personundersök

ning i brottmål 

Genom lag ( 1980: 198) om ändring i lagen ( 1964:542) om personundersiik

ning i brottmål har föreskrivits att 8 * i denna lag skall upphöra att gälla vid 

utgången av år 1980. Det synes lämpligt att det nu föreslagna nya stadgandet 

- i stället för att betecknas med paragrafnumret 7 a ~ - upptages som 8 ~-

Vidare för lagrådet förorda s{1dan redaktionell jiimkning att paragrafens 

inledning får följande lydelse: "Frän verksamhet diir sekretess gäller enligt 

7 kap. 1*eller4 ~första och tredje styckena.-.-.-.-.-." 
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Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk 
undersökning i brottmål 

Lagr{1clo:t förcsli1r, att inledningen av 10 *första stycket jämkas på samma 

siitt som 1agr[1clct förordat i frf1ga om det nya stadgandet i personundersök

ningslagen. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1980: 11) om tillsyn över hälso
och sjukvårdspersonalen m.tl. 

Stadgandena i .5. 6 och 6 a *~reglerar frågan om personalens skyldighet att 

i vissa fall underlfita att liimna uppgifter icke blott om det sker muntligen utan 

;iven om det skulle ske genom att sjukjournalen Jämnas ut. Med hiinsyn 

härtill är de i andra och tredje meningarna av förevarande paragrafs andra 

stycke upptagna stadgandena onödiga. Risk finns måhiinda att de skulle 

kunna föranleda missförståndet att fr{1gan om liimnande av upplysningar 

genom att ställa journalen till förfogande ej skulle vara reglerad i de 

föreg<'1ende paragraferna. Lagrftclo:t förordar diirför att de angivna mening

arm1 for utgi1 och att till första meningen i andra stycket fogas tilliigget: ··om ej 

annat följer av 6 * andra stycket eller 6 a * första stycket"". 

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1962:381 l om allmän försäk
ring 

Enligt andra stycket i den föreslagna nya paragrafen i lagen, 20 kap. 9 a *· 

för en allmiin försiikringskassa utan hinder av sekretess liimna ut uppgifter 

om enskildas personliga förh{1lland~·n till myndigheter i de fall det är siirskilt 

medgivet. Bestämmelsen syftar enligt remissen på möjligheterna för 

kassorna att liimna ut uppgifter efter en intresseavvägning enligt 14 kap. 3 ~ 

första stycket sekretesslagen eller enligt en förordning i iimnet, som under 

förarbetena till sekretesslagen förutsattes skola komma till st[md (prop. 

1979/80:2 s. 191 och 327) och som avses skola ha sitt lagstöd i 14 kap. 3 § 

andra stycket andra meningen sekretesslagen. Den nu aktuella hestämmel

sen iir siilunda inte avsedd att inneh:'1lla något nytt och iir från lagteknisk 

synpunkt överflödig. eftersom frt1gan silVitt den avses skola behandlas i lag är 

uttömmande reglerad i 14 kap. 3 *sekretesslagen. Den iir inte heller särskilt 

upplysande, eftersom det inte av lagtexten framgår vilka bestiimmelser som 

hiinvisningen omfattar. Den kan slutligen genom sin avfattning ge anledning 

till det missförståndet att den skulle utgöra självständigt stöd för utfärdande 

av föreskrifter i fimnet, ni1got som enligt eld förut anförda inte kan vara fallet. 

Pi\ grund härav förordar lagrådet att andra stycket av förevarande paragraf 

får utgå ur förslaget. 
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Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 

I sak föreligger ej erinran mot innehållet i de iindringar som föreslås 

beträffande 18 kap. 5 * lagen om allmiin försäkring. Den föreslagna 

lagtekniska lösningen medför emellertid den oliigenhcten att något förslag 

till sådan lydelse av stadgandet som detta avses skola ha för tiden fr.o.m. elen 

l januari 1982 icke framläggs utan att denna fr{1ga fär upptagas i ett siirskilt 

lagstiftningsiirende. En sådan omg{mg torde höra undvikas. Olika vägar 

synes tänkbara. En vore att i det förslag till iindring av lagen om allmän 

försäkring. varigenom 20 kap. 9 a * införes och som triiclcr i kraft den 

1 januari 1981, taga in 18 kap. 5 * med elen lydelse elen skall ha enligt 

förevarande lagförslag samt att !äta ändringen i ändringslagen (1980:623) 

innehålla 18 kap. 5 *i dess lydelse fr.o.m. den I januari 1982. dtt sjiilvfallet 

ingen ändring skulle göras i ändringslagens ikrafttriiclandchestiimmelser. 

Med hänsyn till att skillnaden i lydelsen av 18 kap. 5 ~ fr.o.m. den l januari 

1981 och fr .o.m. den 1 januari 1982 endast är att föreskriften om uppgifter till 

socialregistret skall utga synes emellertid en annan väg vara att föredraga. 

Genom ändring i ändringslagen kan 18 kap. 5 * givas den lydelse stadgandct 

skall ha fr.o.m. den I januari 1982 samtidigt som i ikrafttriidandehestäm

melscrna till ändringslagen dels- sf1som föreslagits i remissen - anges att ckn 

såvitt gäller 18 kap. 5 *träder i kraft den l januari 1981 och dels stadgas att 

föreskrifterna om uppgifter till socialregistret skall gälla till utgiingen av 

1981. Vad nu förordats uppmls om i det remitterade förslaget görs de 

ändringarna att andra stycket för beh[1lla den lydelse det har enligt 

ändringslagen ( 1980:623) samt att till ikraftträdandehestämmelsen till denna 

lag fogas ett tilliigg av förslagsvis följande lydelse: "Vad som enligt 18 kap. 

5 *andra stycket i dess intill den I janauri 1981 gällande lydelse stadgas om 

skyldighet för allmän försiikringskassa att tillställa socialregistret behövliga 

uppgifter skall dock bestil till utgången av 1981." 

Övriga lagförslag 

Förslagen lämnas utan erinran. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

45 

vid regeringssammantriide 

1980-10-16 

Närvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsraden Bohman. 

Wikström. Friggebo. Mogt1rd. Dahlgren. Åsling. Söder. Krönmark. Buren

stam Linder. Johansson. Wirh:n. Holm. Andersson. Bon. Winberg. 

Adelsohn. Danell. Petri. Eliasson 

Föredragande: statsrådet Holm 

Proposition om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen i fråga om 
hälso- och sjukvården samt den allmämfa försäkringen 

1 Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmiilcr lagrådets yttrande 1 över förslag till 

I. Jag om ändring i smittskyddslagen (1968:231). 

2. lag om ändring i förordningen ( 1961 :87) om registrering och mönstring 

av sjömän (mönstringsförordningcn). 

3. lag om ändring i lagen ( 1964:542) om personundersökning i brott

mål. 

4. lag om ändring i lagen ( J 966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i 

brottmål, 

5. lag om iindring i lagen ( 1980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvärds

personalen m. fl .. 

6. lagom ändring i lagen ( 1980: 12) om förtroendenämnder inom hälso-och 

sjukvården. 

7. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. 

8. lag om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om 

allmän försäkring. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Lagrådet har sammanfattningsvis i sak godtagit de i remissen framförda 

förslagen men beträffande några bestämmelser förordat omredigeringar. Jag 

I lkslut om lagr<ldsn:miss fattat vid n:g.:ringssammantr~iJc den 21' augusti I lJ~O. 
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kan - efter samriid med cheferna för justitie- och socialdepartementen samt 

med statsr[1det Petri - ansluta mig till vad lagri1det har anfört i sitt yttrande. 

Jag förordar säledes att de av lagri1det siirskilt kommenterade bestiimmcl

serna omredigeras i huvudsaklig överensstiimmelse med vad lagr{1det har 

föreslagit. 

2 T}stnadsplikt för enskilda som är verksamma inom de omsorger 
som avses i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psJkiskt 
utvecklingsstörda 

Riksdagen antog under vi1ren 19110 ett stort antal fiirslag om iindringar av 

tystnadspliktshestiimrnclser i skilda lagar (prop. 197911111:811. KU 45. 

rskr 269. SFS 1980: IXll-257). Ändringarna var en följd av den nya sekretess

lagen ( 19111!: J()()) nch triicler i kraft samtidigt som denna. den 1 januari 1981. 

Ändringarna innehiir i allmiinhet att tystnadspliktsbestämmclser som finns i 

särskilda lagar upphiivs. eftersom de för offentliga funktioniirer samlats i en 

generell reglering i den nya sekretesslagen. Föreskrifter om tystnadsplikt 

som riktade sig bäde till offentliga funktioniirer och till enskilda ändrades i 

princip s<'"t att de i fortsiittningcn endast giiller enskilda. Detta gjordes genom 

tilliigget. att sekretesslagen i stiillet tilliimpas i det allmiinnas verksamhet. 

Bland niimnda iindringar finns en i lagen ( 1980:203) om iindring i lagen 

( 1%7:940) ang<"1ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (om

sorgslagen). Oiir föreskrivs att tystnadspliktshestiimmelsen i 58 *omsorgs

lagen skall upphiira att giilla vid utgången av lir 1980. 

Verksamhet enligt omsorgslagcn kan emellertid efter siirskilt goclkiinnan

de bedrivas vid enskilda vårdanstalter. Personalen diir iir oftast inte att anse 

som Llffenttiga funktioniirer i sekretesslagens mening och lyder diirför inte 

under dess sekretessbestämmelser (jfr prop. 1979/80:2 s. 126 ff). Inte heller 

omfattas omsorgspersonalen generellt av tystnadspliktsbcstiimmclserna i 

lagen ( 1980: 11) om tillsyn över hii!so- och sjukvi"irdspersonalcn (ifr prop. 

1978/7lJ:221l s. 42). 

Det finns i dag ett stnrt antal enskilda viirdanstalter som bedriver 

verksamhet enligt omsorgslagen. Av hänsyn till dem som för omsorger diir 

och deras anhöriga bör enligt min mening. liksom tidigare. även s{1dan 

personal som inte är hälso- och sjukvi1rclspersonal ha tystnadsplikt. Jag 

föresl[tr därför att 58 ~ omsorgslagen skall finnas kvar iiven efter {1r 1980 med 

det tillägget att sekretesslagen giiller i det allmiinnas verksamhet. Av 

lagtekniska skäl bör förevarande ~indring göras genom två lagar. en 

varigenom den av riksdagen nyligen antagna lagen (1980:203) upphävs och 

en lag om ändring i omsorgslagen (1967:940). Lagradets hörande i denna 

frliga anser jag för min del kunna undcrl<°1tas. 
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3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föri:sliir riksdagen att anta 

dels de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna iindringar. 

dels förslagen till 

47 

9. lag om upphävande av lagen ( 1980:20J) om iinclring i lagen (l 967:940) 

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. 

10. lag om ändring i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa 

psykiskt utvecklingsstörda. 

4 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föres!:\ riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 
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