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Mottagare
Paul Borgesand
Cykelvädersgatan 22
418 39 Göteborg

Datum
2021-05-17

Diarienummer
DNHS210135

Beslut
Hallands sjukhus avslår er begäran om utlämnande av kompletterande uppgifter.
Bakgrund
Du har begärt att Hallands sjukhus ska lämna ut alla Regionens journalanteckningar om
patienten, inkluderande röntgenbilder och radiologiska utlåtanden, remisser, PAD-svar
samt fullständig labbhistorik, aktuell och historisk läkemedelslista. Begäran om
journalanteckningar omfattar sålunda både urologkliniken såväl som
medicinkliniken/onkologkliniken/infektionskliniken/kirurgkliniken och primärvården.
Hallands sjukhus har lämnat ut de begärda handlingar som finns men sekretessbelagt delar
av dessa. Du har därefter kommit in och begärt följande uppgifter;
- Namnet på behandlande läkare. Det är uppenbart att patientens namn skall
sekretessbeläggas så att hen inte går att identifiera men någon sådan sekretess kan enligt
undertecknads bedömning ej föreligga för anställd personal i offentlig sektor. Handlingarna
behöver utlämnas på nytt så att man kan se vem som upprättat de allmänna handlingarna
(vem som skrivit journalen/breven).
- Datum. Enligt undertecknads bedömning kan datum för när en allmän handling
upprättats inte sekretessbeläggas. Handlingarna behöver utlämnas på nytt så att man kan se
vilken tidsperiod de allmänna handlingarna (journalen/brev) skrevs.
- Av materialet framgår vidare att behandlade läkare begärt in journalkopior från
SU/Sahlgrenska och eventuellt ytterligare en vårdgivare. Dessa till Region Halland inkomna
journalkopior saknas helt i det till mig utlämnande materialet.
Bestämmelser
Enligt 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen, TF, är en handling allmän, om den förvaras hos
en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en
myndighet.
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Diarier, journaler samt sådana register eller andra förteckningar som förs fortlöpande anses
enligt 2 kap. 10 § andra stycket 1 TF ha upprättats när de har färdigställts för anteckning
eller införing
Enligt 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen, 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.
Skäl
Du har begärt ut journalkopior för en viss patient. Du har erhållit alla efterfrågade
handlingar med den begränsningen att Hallands sjukhus har sekretessmarkerat de uppgifter
som inte kan röjas utan att den enskilde lider men om uppgifterna lämnas ut. I din begäran
önskar du ta del av namnen på de behandlande läkarna samt datum för besök. Mot
bakgrund av att den aktuella patienten är förhållandevis ensam om sin sjukdomshistoria
och behandling, anser Hallands sjukhus att det inte står klart att ett utelämnade av
ytterligare uppgifter inte lider till men för patienten varför bedömning görs att uppgifterna
omfattas av sekretessbestämmelsen i 25 kap 1 § OSL. Mot bakgrund av detta avslås din
begäran om kompletterande uppgifter.
Vad gäller journalkopior från Sahlgrenska universitetssjukhuset så har dessa redan lämnats
ut till dig och några ytterligare journaler finns inte hos Hallands sjukhus.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet ställs till
kammarrätten, men skickas till Hallands sjukhus, 301 85 Halmstad. Överklagandet ska
ha inkommit till Hallands sjukhus inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
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Carolina Samuelsson
Förvaltningschef
I enlighet med delegation från Driftnämnden Hallands sjukhus.

