Juridiskt underlagElevs medgivande till medicinsk journal
Enligt huvudregeln i 25 kap. 1 § första stycket OSL gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om en
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om
sekretess inom hälso- och sjukvården gäller också elevhälsan.

Undantag från förbudet att lämna ut en uppgift får endast göras med stöd av bestämmelse i OSL eller i
annan lag eller förordning som OSL hänvisar till. Om det står klart att en viss uppgift inom elevhälsan
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men gäller inte sekretessen, och
uppgiften kan då lämnas ut. Detta förutsätter emellertid att saken verkligen prövas, och att den
utlämnande myndigheten i fråga om varje uppgift i t.ex. en journal tar ställning till om den kan lämnas
ut eller inte. Om det vid denna s.k. skadeprövning konstateras att en eller flera uppgifter måste anses
omfattade av sekretess, kan utlämnandet ske endast om någon särskild undantagsregel är tillämplig.
Utlämnande kan t.ex. ske efter samtycke från den enskilde.
Om sekretess är föreskriven till skydd för en enskild kan nämligen han eller hon enligt 12 kap. 2 § OSL
helt eller delvis häva sekretessen. Ett sådant samtycke till utlämnande av uppgifter behöver inte vara
skriftligt utan även ett muntligt eller underförstått, s.k. presumerat, samtycke får godtas.
Är det fråga om känsliga uppgifter finns det dock som regel skäl att inhämta samtycket i skriftlig form
eller åtminstone föra anteckningar om när och hur samtycket har inhämtats.
Detta innebär alltså:
När det gäller barn/ungdomar förvärvar de allt efter ålder och mognad en allt större rätt att själva
förfoga över den sekretess som gäller till skydd för dem, 12 kap. 3 § OSL. Detta innebär att när barnet
har uppnått en viss mognad och utveckling har vårdnadshavarna inte längre rätt att med stöd av 12
kap. 3 § OSL utan barnets samtycke få sekretessbelagd information om honom eller henne.
Detta innebär att görs bedömningen att ungdomen har en tillräcklig ålder och mognad att själv
disponera över sekretessen ska ungdomens samtycke räcka för att uppgifterna ska få lämnas ut.
Normalt sätt brukar det anses att vid en ålder på 16 år har individen uppnått sådan tillräcklig mognad.
Finns det misstanke om att den enskilde inte har uppnått rätt ålder och mognad ska en
sekretessprövning göras i varje enskilt fall. Gör inte kommunen detta kan de komma att anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg samt JO-anmälas.
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