Vad innebär tystnadsplikten?
Sekretess ska skydda patienten
Sekretess gäller för uppgifter om en enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående lider men. Ordet ”men” har i detta
sammanhang en mycket vid innebörd och
omfattar främst kränkningar av den personliga integriteten. Som närstående räknas till
exempel make/sambo, barn/fosterbarn, föräldrar och syskon.
Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter. Sekretessen gäller så länge
som risken för men kvarstår, högst i 70 år.
Sekretessen gäller alla medarbetare som
hanterar sekretessbelagda handlingar eller
arbetar inom sjukvård och har kontakt med
patienter. Det är alltså inte bara vårdpersonal
utan även till exempel administrativ personal
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och tolkar som har tystnadsplikt. Ändamålet
med sekretessen är att skydda den enskildes
personliga integritet. Uppgifter om en patients
hälsotillstånd eller enskilda angelägenheter får
inte lämnas ut eller diskuteras med människor
som inte har med det att göra.
Bland vårdpersonalen är det bara de som
behöver känna till uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden
för att kunna utföra sitt arbete, som har
rätt att ta del av dessa uppgifter. I tjänsten
och i behandlingssyfte får personal utbyta
information om en patient.
Patientens närstående bör få svar på förfrågan om en viss person är intagen på sjukhuset. Utomstående som till exempel arbetsgivare har inte rätt till en sådan upplysning.

Sekretess i förhållande till patienten själv
I vissa fall gäller sekretessen inom hälso- och
sjukvården också gentemot patienten själv.
Sådan sekretess gäller bara uppgifter om hälsotillståndet och får bara användas om
det med hänsyn till ändamålet med vården
eller behandlingen är av synnerlig vikt att
uppgifterna inte lämnas ut till patienten.

Massmedia

patienten att verksamhetsansvarig
ska uttala sig gäller detta:
Icke behandlande personal får inte gå in i journalen utan att själv ha sett fullmakten. Frågan
om vi alls ska kommentera enskilda patientfall avgörs från gång till gång i samråd mellan
ansvariga i verksamheten, presstjänst och
presschef.

Massmedia vänder sig till sjukvården för att
få tillgång till avidentifierade uppgifter om
patienter i samband med olyckshändelser. De
uppgifter Region Gävleborg då lämnar ut är
kön, ungefärlig ålder, geografiskt hemområde
men inte exakt hemort, vårdnivå eller grundläggande uppgifter om skadegrad vid olycksfall.

Uppgifter till polisen

Tystnadsplikten innebär inte att vi är förbjudna
att uttala oss. Grundtanken är att patientens
integritet ska respekteras. Om massmedia
hävdar att de har fått fullmakt från en patient
att få del av hens journal eller ett okej från

Vill du ha mer information om tystnadsplikten
fråga våra jurister eller vår presschef. Du kommer enklast i kontakt med dem via vår växel
026-15 40 00.
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Vid vissa särskilt allvarliga brott har polisen
rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter
inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården måste lämna ut uppgift om någon vistas på
en sjukvårdsinrättning till polis, åklagare, domstol, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket.

Vill du veta mer?

