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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms beslut den 16 augusti 2010 i mål nr 4184-10
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling
___________________
Målet föredras.
Regeringsrätten beslutar dom.
Regeringsråden Marianne Eliason och Kristina Ståhl är av skiljaktig mening och
anför:
Bestämmelser om Socialstyrelsens tillsyn fanns vid tiden för ikraftträdandet av 1980
års sekretesslag i lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen
m.fl. Lagen innehöll bl.a. bestämmelser om återkallelse av läkarlegitimation. Den
ersattes 1994 av lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och
sjukvårdens område (disciplinpåföljdslagen). År 1996 beslutades lagen (1996:786)
om tillsyn över hälso- och sjukvården (tillsynslagen).
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Bestämmelser om meddelande av läkarlegitimation fanns vid tiden för
sekretesslagens ikraftträdande i lagen (1960:408) om behörighet att utöva läkaryrket;
senare i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården
m.m. (behörighetslagen).
Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ersatte
behörighetslagen, disciplinpåföljdslagen och tillsynslagen (SFS 1998:532). Några
ändringar i sekretesslagen gjordes inte i anslutning till det lagstiftningsärendet. I
lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om
behörighets- och legitimationsregler i 3 kap. och om Socialstyrelsens tillsyn i 6 kap.
Mot bakgrund av den nu redovisade regleringen på hälso- och sjukvårdsområdet
anser vi att ärenden om ansökan om läkarlegitimation inte är tillsynsärenden.
Bestämmelser som inskränker offentlighetsprincipen ska tolkas restriktivt.
Uppgifterna i ett ärende om ansökan om läkarlegitimation kan därför enligt vår
uppfattning inte sekretessbeläggas med stöd av 25 kap. 3 § OSL eftersom de inte
förekommer i en verksamhet som innefattar ”särskild tillsyn”. Vi anser inte heller att
sekretess gäller för uppgifterna enligt någon annan bestämmelse i OSL.
Överklagandet ska därför bifallas.
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