KAMMARRÄTTEN I
GÖTEBORG
Avdelning 2

DOM

Sida 1 (3)
Mål nr 6880-12

2012 -10- 2 6

Meddelad i Göteborg

KLAGANDE
Per Hagström
Nyhetsbyrån Siren
Björn Trädgårdsgränd 1
11621 Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Landstinget i Värmlands beslut den 13 januari 2012, se bilaga A

SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Kammarrätten förordnar att Landstinget i Värmland ska lämna ut en ko
pia av den begärda domen till Per Hagström i avidentifierad fonn på sätt
som framgår under skälen för kammarrättens avgörande.

Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.

Kammarrätten överlämnar handlingarna i målet till Landstinget i
Värmland för vidare handläggning.

YRKANDEN M.M.
Per Hagström yrkar, i överklagande som kom in till Landstinget i Värmland
den 31 januari 2012 och överlämnades till kammarrätten först den 5 sep
tember 2012, att han ska ta ta del av dom!beslut om tvångsundersökning
samt den underliggande ansökan från smittskyddsläkaren med undantag för
de delar av handlingarna som omfattas av sekretess. Han anför b1.a. fål
jande. Han vill särskilt att kammarrätten prövar om den berörda personens
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postort kan lämnas ut. Det bör vara oproblematiskt för det fall personen bor
inom någon av de större postorterna i Värmland.

Landstinget i Värmland anser att överklagandet ska avslås.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Av 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, fram
går bl.a. att sekretess gäller 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 närstå
ende till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksam
het, exempelvis åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

Enligt 10 § samma kapitel anges bl.a. att sekretess enligt 1 § inte gäller
för beslut enligt smittskyddslagen (2004: 168) om beslutet avser frihetsbe
rövande åtgärd.

Då den aktuella domen inte avser frihetsberövande åtgärd enligt smitt
skyddslagen omfattas dornen inte av denna undantagsbestämmelse. De
handlingar som Per Hagström begärt att ta ta del av omfattas därför av
sekretessbestämmelsen i 25 kap. 1 § OSLo

Det föreligger således en presumtion för sekretess och de aktuella hand
lingarna kan lämnas ut endast om det står klart att uppgifterna kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Om förvaltningsrättens dorn avidentifieras på så sätt att uppgift om den
enskildes namn, personnummer, hemadress samt postnummer inte läm
nas ut anser kammarrätten att domen i övriga delar kan lämnas ut till Per
Hagström utan att enskild eller någon närstående till denne lider men. Det
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ankommer på Landstinget i Värmland att lämna ut Förvaltningsrätten i
Karlstads dom i de delar den inte omfattas av sekretess.

Vad gäller ansökan från smittskyddsläkaren ansluter sig kammarrätten till
den bedömning som Landstinget i Värmland har gjort. Hinder föreligger
därmed mot att lämna ut efterfrågad handling och överklagandet ska där
för avslås i denna del.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2)
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Begärande om utlämning av ~männa handlingar exklusive
bilagor men med vissa preciseringar
Ni har begärt att fl ta del av beslut gillande ansökan om tvångslDldersökning enligt 3
kap. 2 §. I:a stycket i smittskydds1agen + den underliggande ansökan från
smittskyddsläkaren. Begäran avser upprättad och inkomna handlingar under fbregAende
månad och Er begäran ar daterat I december 20 II. Vi tolkar dartbr Er begäran som
gAllande november månad 20 II. Svar på Er begäran har redan utgått men enligt
justitieombudsmannen behöver svaret kompletteras.
Enligt 25 kap, I § i offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom hälso- och
sjukvården f5r uppgift om enskilds hAlsotilIstånd eller andra personliga fbrhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående
till den enskilde lider men. I våra handlingar fInner vi två ansökningar om
tvångshämtning tbr provtagning enligt smittskyddslagen. båda daterade 2011-11-25. I
det ena av dessa fall så har ärendet skrinlagts eftersom den berörde frivilligt har lämnat
prov. Det återstår alltså ett fall dir tbrvaltningsrltten har dömt om tvångsundersökning.
Vi anser att det står klart att aktuella handlingar i detta fall inte kan lämnas ut utan att
berörd individ/patient lider men. Handlingar omfattas därför av sekretess enligt 25 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen. Det anses vidare att uppgifterna i våra handlingar
är av den karaktär att avidentifiering av känsliga uppgifter inte lir möjlig utan att
begripligheten i handlingarna totalt fbrsvinner. Det finns också handlingar i detta ärende
som handhas av fbrvaltningsrätten i Karlstad. Om dessa kan lämnas ut avgörs inte av
undertecknad.

Olle Wik
Smittskyddsläkare Värmland
Smittskydd Värmland
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