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Information om sekretess för studenter 
Den som är verksam inom hälso- och sjukvården omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den gäller för all personal, även rent 
administrativ sådan, samt för studenter, praktikanter och konsulter som deltar i myndighetens 
verksamhet, oavsett om de har direkt eller indirekt kontakt med patienter.   
  
Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande 
av en allmän handling eller på något annat sätt. Sekretessen omfattar därför både muntliga 
uppgifter och uppgifter i handlingar så som exempelvis journaler, inspelningar och bilder. 
Handlingar som omfattas av sekretess måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
få tillgång till dem.   
 
Sekretessen gäller enskildas personliga förhållanden  
Sekretessen gäller 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. En enskilds personliga förhållanden kan utgöras av, men är inte begränsat till, 
uppgifter om familjesituation, utbildning, förvärvsarbete, ekonomi och sociala förhållanden i 
övrigt. Även uppgift om bostadsadress och telefon- och personnummer ingår.   

  
  

Hantering av uppgifter   
Du kommer att ha tillgång till uppgifter som rör patienters vård och behandling genom bland 
annat regionens vårdnära IT-system. Det är förenat med ett personligt ansvar som regleras i 
offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen 
(2008:355).   

  
Verksamhetschefen ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana 
uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas 
till vad som behövs för att du ska kunna fullgöra dina arbetsuppgifter.    
 
Den inre sekretessen  
Inom Region Örebro läns verksamhet får du endast ta del av uppgifter om en patient om du 
deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för ditt arbete inom hälso- 
och sjukvården. Du deltar i vården eller ansvarar för vård som är pågående, d.v.s. planeras, 
genomförs eller utvärderas. Med behov avses att den vårdinformation du tar del av är väsentlig 
för den fortsatta bedömningen eller handläggning. Den inre sekretessen regleras i 
patientdatalagen.   
 
Sammanhållen journalföring  
Sammanhållen journalföring innebär att olika vårdgivare genom elektroniskt system kan ta del 
av varandras patientinformation. Vid hantering av patientinformation genom sammanhållen 
journalföring ansvarar du som student för att följande förutsättningar är uppfyllda:  

  
 att du har fått patientens samtycke till att använda sammanhållen journalföring, och  
 att det finns en nytta och ett behov för patienten att användaren tar del av uppgifter i 

sammanhållen journalföring.   
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Dataintrång   
Den som obehörigen bereder sig tillgång till patientuppgifter i de vårdnära IT-systemen begår 
ett dataintrång enligt Brottsbalken 4 kap. 9 c §. Påföljden för ett sådant brott är böter eller 
fängelse i högst två år. Är brottet ett grovt dataintrång är påföljd för ett sådant brott fängelse i 
lägst sex månader och högst sex år. Även arbetsrättsliga påföljder kan aktualiseras.  
  
Jag är medveten om att…  
 jag ansvarar för, att i varje enskilt fall, bedöma om jag deltar i vården och/eller om ett behov 

av åtkomst finns,   
 jag ska fråga ansvarig chef om jag är osäker på om jag deltar i vården och/eller om behov 

av åtkomst finns,   
 allt jag gör i de vårdnära IT-systemen är spårbara och kopplas till min användaridentitet 

som jag är personligt ansvarig för,   
 jag alltid ska logga ut mig från de vårdnära IT-system när jag lämnar datorn,   
 jag ansvarar för att skydda mitt lösenord väl och att inte avslöja det för andra,   
 loggningskontroller av händelser i de vårdnära IT-systemen sker regelbundet,   
 jag gör mig skyldig till dataintrång enligt brottsbalken 4 kap. 9 c § om jag olovligen bereder 

mig tillgång till uppgifter som jag inte har rätt att ta del av,  
 jag gör mig skyldig till brott mot tystnadsplikten enligt brottsbalken 20 kap. 3 § om jag 

röjer en uppgift som jag enligt lag är skyldig att hemlighålla eller olovligen utnyttjar en 
sådan uppgift,    

 sekretessen gäller hela livet.   
  

  
För- och efternamn  Personnummer  

Namnteckning   

Utbildning   

Ort och datum   

  

  

Undertecknat dokument kan skannas och skickas per e-post till:  maria.ekholm-
takman@regionorebrolan.se  

OBS, en fil per person.  
  

Undertecknat dokument kan också skickas till: Maria Ekholm Takman, Utbildningscentrum, S-
huset, bottenvåningen, 701 85 Örebro.  

http://www.orebroll.se/
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