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Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut den 11 maj 2012
Dnr ADM 2012/0017:82, se bilaga A
SAKEN
Utlämnande av allmänna handlingar

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten bifaller överklagandet och förordnar att Maria Elowsson har
rätt att ta del av Begärd uppgift om berörd läkarens tjänstgöringsställe.
Det ankommer på Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att lämna ut
handlingen i den del där den efterfrågade uppgiften förekommer.

Dok.Id 249636
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon
Telefax
08-561 690 00
08-14 98 89
E-post: kajnmarrattenistockholm@dom.se
www.kammarrattenistockholm.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-16:00
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BAKGRUND M.M.

Hälso- och sjukvjårdens ansvarsnämnd har lämnat ut anmälan i ärende
HSAN 2012/36:^2 med maskeringar.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har den 11 maj 2012 med hänvisning
till 25 kap. 8 b § pffentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, avslagit
Maria Elowssons; begäran om att få ta del av den uppgift som finns i
anmälan på sidan 3, sista stycket om var anmäld hälso- och
sjukvårdspersonal! påbörjat en ny tjänstgöring.

Maria Elowsson yrkar att den begärda uppgiften om läkarens tjänstgöringsställe ska lämnas jut.
i
ii

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Den begärda uppgiften finns i en anmälan från Socialstyrelsen till Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd i ett ärende om prövotid för berörd läkare.

Enligt 25 kap. 8 b; § första stycket OSL gäller sekretess hos Hälso- och
;

sjukvårdens ansvarsnämnd i ärenden om prövotid för uppgift om berörd
hälso- och sjukvårdspersonals hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om jdet kan antas att denne eller någon närstående till denna
lider betydande nien om uppgiften röjs.

Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 2009/10:210 s. 263) framgår att
skaderekvisitet i bestämmelsen
är utformat som ett s.k. rakt kvalificerat
i
skaderekvisit. Dejta innebär att endast särskilt integritetskänsliga uppgifter
kan hemlighållas jmed stöd av bestämmelsen, exempelvis uppgifter om
j

allvarlig brottslighet eller om missbruk.
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Kammarrätten finper att nu aktuell uppgift avseende läkarens
tjänstgöringsställe inte är av den arten att det kan antas att den som anmälan
gäller eller någon närstående till denne skulle lida betydande men om
uppgiften lämnades ut. Överklagandet ska således bifallas och handlingen
ska lämnas ut till Maria Elowsson i den del där den efterfrågade uppgiften
förekommer.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2).

Inga^Lill Askersjö
lagman
ordförande
i

lilla Berendt
kammarrättsråd
referent

Eva Edwardsson
kammarrättsråd

junilla Barkevall
föredragande

Aktbilaga 2_
BESLUT
Datum

Hälso- och sjukvårdens

ansvarsnämnd

Beteckning

2012 '05' 1 1

ADM 2012/0017:82
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ink. 2012 -05- 2 9
Målnr.
Aktbil
SÖKANDE
Maria Elowsson, [maria.elowjsson@siren.se]
SAKEN
begäran att få ta del av allmän handling

BAKGRUND
Nyhetsbyrån Siren har tagit d£l av anmälan i ärende HSAN 2012/36:82 med
maskeringar enligt vad som framgår av bilaga l till detta beslut.
Nyhetsbyrån Siren har genomj Maria Elowsson den 9 maj 2012 begärt att få ta del av
den uppgift som finns i anmälan på sidan 3, sista stycket om var anmäld hälso- och
sjukvårdspersonal påbörjade ijty tjänstgöring.
SKÄL FÖR BESLUTET

j
]

Enligt 25 kap. 8 b § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller
hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ärende om bl.a. återkallelse av
legitimation sekretess för uppgift om berörd hälso- och sjukvårdspersonals
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller
någon närstående till denne licjler betydande men om uppgiften röjs.
Den begärda uppgiften finns i Jen till ansvarsnämnden inkommen skriftlig anmälan
om återkallelse av legitimatioå. Eftersom det kan antas att berörd hälso- och
sjukvårdspersonal eller någon j närstående till denne lider betydande men om
uppgiften röjs kan handlingen1! den del där uppgiften förekommer inte lämnas ut.
BESLUT
Ansvarsnämnden avslår begäran om att lämna ut handlingen i den del där den
efterfrågade uppgiften förekommer.

Postadress

Gatuadress

Telefon

'

Birger Jarlsgatan 16

08-7000800

Telefax

E-post

Webbplats

08-7000988

hsan@.kammarkolleqiet.se

www.hsan.se

Box2218
103 15 STOCKHOLM

Detta beslut har fattats av ordföranden Aud Sjökvist. Föredragande har varit Ingela
Eckerberg.
l

Hur man överklagar, se bilaga 2.

Aud Sjökvist
Ingela Eckerberg

Kopia till:
Maria Elowsson

Kll
un

!•"*
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Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrättett.
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet.
Om sista dagen för överklagande infaller p| en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag,
i

För att ett överklagande ska kunna tas ujj>p i Högsta förvaltningsdomstolen fordras att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen berot på grovt förbiseende eller grovt misstag.
j
j

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas. \

Skrivelsen med överklagande ska undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original
samt innehålla följande uppgifter;
1.

den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer.
Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan
nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller
adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2.

det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3.
4.

de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd
l
den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad lian/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Formulär 2

