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DOM
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meddelad i Stockholm den 24 november 2010

KLAGANDE
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms beslut den 16 augusti 2010 i mål nr 4184-10,
se bilaga
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

YRKANDE

AA vidhåller sin begäran om att få kopia på de offentliga uppgifterna i de aktuella
polisanmälningarna. Han har ingen erinran mot att uppgifter om eventuella
patienters identitet eller andra uppgifter som kan vara hemliga maskeras.

Dok.Id 97722
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 25 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
OSL, gäller sekretess i bl.a. sådan verksamhet som innefattar särskild tillsyn över
allmän eller enskild hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet för
uppgift om en enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående
till denne lider men. En motsvarande bestämmelse fanns i 1980 års sekretesslag
(7 kap. 1 §, sedermera 7 kap. 1 c §, andra stycket). Av förarbetena till
bestämmelsen framgår att med uttrycket särskild tillsyn åsyftas i första hand den
tillsyn som utövas av Socialstyrelsen (prop. 1979/80:2 Del A s. 174).

Sedan sekretesslagens ikraftträdande har regelverket kring Socialstyrelsens tillsyn
över hälso- och sjukvården ändrats i olika omgångar. För närvarande finns sådana
regler i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Efter den 1 januari 2011 återfinns motsvarade bestämmelser i
patientsäkerhetslagen (2010:659). Samma dag träder nya bestämmelser i OSL i
kraft som syftar till att åstadkomma viss sekretess inom ramen för bl.a.
Socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvården till förmån för berörd hälsooch sjukvårdspersonal. Enligt 25 kap. 8 a § OSL ska under vissa förutsättningar
sekretess gälla hos Socialstyrelsen i ärende om legitimation m.m. respektive i
ärende om bl.a. klagomål för uppgift om sökandens respektive berörd hälso- och
sjukvårdspersonals hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. I motiven
framhålls att sekretess enligt 25 kap. 3 § OSL gäller för uppgifter om exempelvis
patienters hälsa och andra personliga förhållanden som kan förekomma i de
nämnda ärendeslagen hos Socialstyrelsen (prop. 2009/10:210 s. 163).

Tillsynsbegreppet i sekretesslagstiftningen är i många fall vidare än i
förvaltningsrätten i övrigt, där det med tiden kommit att få en allt snävare
innebörd. Denna utveckling har lett till att myndigheters hantering av uppgifter i
vissa fall anses ske i tillsynsverksamhet i den bemärkelse ordet har enligt OSL
samtidigt som hanteringen inte bedöms utgöra tillsyn i den betydelse begreppet
har inom förvaltningsrätten (se prop. 2008/09:150 s. 356).
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Som kammarrätten har funnit får det ärende om ansökan om legitimation som
läkare i vilket Socialstyrelsen fått del av de aktuella handlingarna anses omfattas
av Socialstyrelsens särskilda tillsyn enligt 25 kap. 3 § OSL. Beträffande frågan
om sekretess gäller för uppgifterna gör Regeringsrätten samma bedömning som
kammarrätten. Överklagandet ska därför avslås.

Susanne Billum

Marianne Eliason
Skiljaktig mening, se protokoll
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Skiljaktig mening, se protokoll

Maria L. McMurray
Föredragande regeringsrättssekreterare
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