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 Öka kunskap och förutsättningar för korrekt tillämpning av aktuella lagar även i akuta 
situationer.

 Vägledningen innehåller utvald information om aktuella lagar

 Vägledningen gör inte anspråk på att vara heltäckande och ge svar på alla frågor.

 Ger en beskrivning av tillämpning av sekretess vid ett antal möjliga situationer

 Avser att fungera som uppslag och som stöd till att ta reda på mer för att undvika 
generaliseringar och misstolkningar.

Syfte och ambitionsnivå



Medarbetare verksamma inom området prehospital akut psykiatri där samverkan mellan 
flera olika aktörer sker:

 Ambulanssjukvård, larmcentral, psykiatri, polis, primärvård, räddningstjänst och 
socialtjänst.

Målgrupp



Myndigheters skyldighet att samverka och om uppgiftsskyldighet

 Vad innebär sekretess

 Vilken sekretess som gäller hos inblandade aktörer

 Samtycke, menprövning eller sekretessbrytande bestämmelse

 Sekretessbrytande regler 

Möjliga situationer inom prehospital akutpsykiatri

Innehåll i vägledningen



 Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400, OSL)

 Patientdatalagen (2008:355, PDL)

 Patientsäkerhetslagen (2010:659, PSL)

 Polislagen (1984:387, PL)

 Socialtjänstlagen (2001:453, SoL)

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring 

och behandling av personuppgifter i 

hälso- och sjukvården

 Brottsbalken (1962:700, BrB)

 Allmänna dataskyddsförordningen 

(GDPR)

 Förvaltningslagen (2017:900, FL)

 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, 

HSL)

 Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(1991:1128, LPT)

 Lagen om rättspsykiatrisk vård 

(1991:1129, LRV)

 Lagen om skydd mot olyckor (2003:778, 

LSO)

Tillämpliga lagar



 Avgörande att polisen har tillräcklig information om personen för att 

kunna göra riskbedömning samt planera och genomföra 

handräckningen på ändamålsenligt sätt (prop. 2016/17:57, s.59)

Chefsöverläkaren avgör vilken information som är nödvändig och 

skall utan uppmaning lämna uppgifterna till polisen. Om polisen 

begär ytterligare uppgifter föreligger en skyldighet att lämna dem 

också.

 Använd gemensam blankett (polisen, SKR och SIS) för begäran om 

biträde. Se länk i vägledningen.

Sekretess när polisen har skyldighet att ge 
handräckning enligt 47b § LPT



 Ambulanspersonal och personal i bedömningsbil är hälso- och 

sjukvårdspersonal enligt 1 kap. 4 § PSL och har tystnadsplikt enligt 

antingen OSL (offentligt verksamhet) eller PSL (enskild verksamhet)

Om personalen i ambulans/bed bil tillhör samma organisation som 

akutmottagningen kan de överföra uppgifter om patienten utan 

sekretesshinder.

Om de tillhör annan organisation arbetar de på uppdrag av 

regionen och kan därför föra över uppgifter om patienten utan 

hinder av sekretess.

Överföring av information från ambulans 
eller bedömningsbil till akutmottagning



Det finns utrymme för polisen att lämna uppgifter om enskild till 

hälso- och sjukvården med stöd av sekretessprövning enligt OSL, 

35 kap. 20 §.

 Svag sekretess (presumtion för offentlighet) om uppgifterna gäller hjälp eller 

bistånd åt enskild, omhändertagande eller handräckning vid LPT, LRV eller 

liknande.

 Dock gäller sekretess om det kan antas att den enskilde eller närstående lider 

men om uppgiften röjs.

Överföring av information från polis till 
akutmottagning i samband med transport 
eller handräckning enligt LPT



 Även möjlighet att lämna ut uppgift om enskild efter 

sekretessprövning enligt OSL 10 kap. 27 § OSL (s.k. 

generalklausulen):

 Sekretessbelagd uppgift får i vissa fall lämnas till myndighet om det är 

uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det 

intresse som sekretessen skall skydda.

Överföring av information från polis till 
akutmottagning i samband med transport 
eller handräckning enligt LPT (forts)
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