Avtal om tystnadsplikt
Undertecknad___________________________________________
förbinder mig härmed att inte obehörigen röja vad jag har erfarit eller
kommer att erfara rörande uppgifter om patienters hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden under den tid jag är verksam inom
______________________________________________________

Sekretess

______________________________________________________

inom hälso- och sjukvården

___________________________________________samt därefter.
Jag förbinder mig vidare att förvara alla handlingar i förekommande
ärenden så att de inte är tillgängliga för obehöriga.
Region Blekinge

/

20 ______

Namn _________________________________________________
Personnummer__________________________________________
Adress ________________________________________________
______________________________________________________

Inrättning ______________________________________________

RB190074

Telefon ________________________________________________

Offentlighets- och
sekretesslagen (OSL)
Lagen är viktig för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Här är
en kort sammanfattning av det viktigaste som rör dig. På sidan intill
hittar du §1 i 25 kap. OSL*.
VAD ÄR SEKRETESS?
Sekretesslagen innebär att du
som arbetar inom hälso- och
sjukvården inte får lämna ut vissa
uppgifter om patienter till andra
personer.
Sekretessen gäller uppgifter
i alla former: journaler, brev eller
andra papper med skrift på, uppgifter som lämnas muntligen till
exempel i telefon. Sekretessen
gäller dessutom fotograﬁer,
bandinspelningar och andra föremål som innehåller information
om patienten, till exempel får man
inte lägga ut patientinformation
på Facebook.
VILKA UPPGIFTER ÄR
SEKRETESSKYDDADE?
OSL har kommit till för att skydda
patienten. Enligt lagen är det därför förbjudet att lämna uppgifter
till andra om en patients hälsotillstånd eller personliga förhållanden
om det inte står klart att uppgiften
kan lämnas utan att patienten eller
någon närstående därigenom blir
utsatt för andras missaktning eller
skadas på annat sätt.

Alla patienter ska kunna tala
fritt med sjukvårdspersonalen
om sitt hälsotill-stånd och sina
personliga förhållanden och samtidigt vara säkra på att allt som
sägs stannar mellan dem själva
och den de talat med. De uppgifter
som patienten ger till dig är därför sekretesskyddade. Detsamma
gäller uppgifter som en patient
lämnar till dig om andra personer till exempel närstående och
arbetskamrater.
VAD GÄLLER SEKRETESSEN?
Sekretessen gäller inom den hälsooch sjukvård som bedrivs av det
allmänna. Den gäller sjukhus och
andra vårdinrättningar, mottagningar inom den öppna vården,
distriktsläkarmottagningar, folktandvårdskliniker och liknande.
VEM?
Sekretessen gäller alla som arbetar
inom hälso- och sjukvården, inklusive studerande och praktikanter.
Den gäller oavsett om man deltar
i vården av patienter eller har
administrativa och tekniska upp-

gifter eller annat arbete i Region
Blekinge.
Sekretessen gäller också under
fritiden och efter att man slutat sin
anställning.
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG!
Uppgifter till anhöriga om patientens hälsotillstånd bör lämnas av
den läkare som är ansvarig för
vården. Denne lämnar i sin tur
ofta över ansvaret till avdelningschefen. Beroende på sjukdomens
art, hur ansvaret fördelas inom
avdelningen etc, kan sedan även
andra personer lämna upplysningar.
Men kom ihåg – medicinska resonemang bör skötas av läkare.
UPPGIFTER TILL MEDIA
Uppgifter till press, radio, tv och
andra, bör också lämnas av den
läkare som är ansvarig för vården
av en patient. Om möjligt ska
patienten få avgöra om uppgifter
som kan vara känsliga får lämnas
och till vem.
Om media vill ha en sådan
uppgift, lämna då över samtalet till
den läkare som är ansvarig eller be
att läkaren får ringa upp.
BRA FRÅGOR
När man ska bedöma om en
uppgift ska lämnas ut eller inte
är följande frågor av avgörande
betydelse:
• Vem frågar?
• Vad vill han eller hon veta?
• Varför?

Inom ett arbetslag är det förstås tillåtet att diskutera uppgifter
om patienten som har betydelse
för vården. Men inte utanför, med
andra, även om de i sin tur har
tystnadsplikt, naturligtvis inte med
vänner och bekanta och inte heller
med andra patienter.
Tänk dig för när du använder
snabbtelefonen!

* 25 KAP.
§1 Sekretess gäller inom
hälso- och sjukvården för
uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon till denne
närstående lider men.
Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet
exempelvis rättsmedicinsk
och rättpsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen,
fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering,
kastrering, omskärelse och
åtgärder mot smittsamma
sjukdomar.

