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Sekretessprövning/menprövning och vanlig menprövning 

Sekretessprövning/menprövning - En menprövning, det vill säga en bedömning om en 
handling ska sekretessmarkeras eller inte, ska göras varje gång någon begär att få en handling 
utlämnad. Menprövning ska även göras om det är den enskilde som begär utlämnade av 
exempelvis personakt, för att säkerställa känsliga uppgifter om tredje person (ex. närstående, 
företrädare) 
 
Vanlig menprövning - En vanlig menprövning (presumtivt samtycke) ska göras då brukaren 
inte har förmåga att lämna samtycke vid utlämnande av exempelvis personakt.  
 

Vem ansvarar för utlämnande av handling? 

Den tjänsteman som är ansvarig för handlingen är den som är ytterst ansvarig för 
sekretessprövningen. Vid en begäran om att ta del av en handling ska den sökande (personen 
som begär ut handlingen) hänvisas till den verksamhet som ansvarar för handlingen.  

Verksamhet som utför verkställighet 
Om det är handlingar som upprättats inom verksamheten som begärs ut bör de inom 
verksamheten som känner brukaren bäst göra menprövningen i samråd med enhetschef. Det 
kan exempelvis vara en personal med högre kompetens, samordnare eller den person som är 
brukarens kontaktman. Exempel på handlingar är personakten i verksamhetssystemet. 

Biståndsenhet 
Om det är handlingar som upprättas inom biståndsenheten som begärs ut bör den tjänsteman 
som upprättat handlingen eller har en anknytning till handlingen, göra menprövningen i 
samråd med biståndschef. Exempel på handling är personakten i verksamhetssystemet eller 
en brukares behovsutredning.  

Kanslienhet 
Om det är handlingar som är diarieförda i förvaltningens diarium som begärs ut bör 
registratorn göra menprövningen i samråd med de funktioner i förvaltningen som har kunskap 
om handlingen. 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet 
Legitimerad personal ansvarar för bedömning och eventuellt utlämnande av patientjournal. 

Dataskyddsombud 
Brukaren har rätt till registerutdrag enligt dataskyddsförordningen/GDPR men detta får 
behandlas i särskild ordning. Se: 
https://intranet.molndal.se/stodiarbetet/dataskyddgdpr/registreradesrattigheterregisterutdrag/re
gisterutdragvof.4.35220eec165f44d70227262.html  

https://intranet.molndal.se/stodiarbetet/dataskyddgdpr/registreradesrattigheterregisterutdrag/registerutdragvof.4.35220eec165f44d70227262.html
https://intranet.molndal.se/stodiarbetet/dataskyddgdpr/registreradesrattigheterregisterutdrag/registerutdragvof.4.35220eec165f44d70227262.html
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Stödfunktioner - vid frågor inför utlämnande av handling  

Socialt ansvarig samordnare (SAS) och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) kan 
rådfrågas vid: 
- utlämnande av personakt i verksamhetssystemet 
- frågor om menprövning och samtycke 
 
Registrator/kansli kan rådfrågas vid: 
- utlämnande av allmänna handlingar/handlingar i diariet 
- frågor om offentlighet och sekretess, exempelvis om avtal, synpunktshantering 
 

Lathund vid utlämnande av sekretesshandling 

 Annan person än den enskilde begär ut handlingen 
- fråga vem som begär ut handlingen och eventuellt varför. Om begäran om att ta del 
av handling/uppgifter är väldigt ospecificerad, fråga den sökande mer exakt vad 
begäran rör sig om. 
- fråga den enskilde om den samtycker till utlämnandet/gör en menprövning om 
brukaren inte har förmåga att lämna samtycke/motsätter sig samtycke 
- om den enskilde lämnar samtycke eller bedömning efter menprövning visar att 
utlämnande är ok, gör en menprövning av handlingen för att säkerställa att 
sekretessbelagda uppgifter om tredje person (ex. närstående, företrädare) inte lämnas 
ut, maskera eventuella sekretessbelagda uppgifter om tredje person, lämna ut, 
dokumentera i journal 
- om nej, vid samtycke eller bedömning efter menprövning visar att delar av eller hela 
handlingen inte ska lämnas ut, informera om rätten till avslagsbeslut (se 
delegeringsordning för information om ansvarig för hanteringen av avslagsbeslut), 
dokumentera i journal 
 

 Den enskilde begär ut en handling om sig själv 
- gör en menprövning för att säkerställa att sekretessbelagda uppgifter om tredje 
person inte lämnas ut, maskera eventuella uppgifter, lämna ut, dokumentera i journal 
 

 Övrigt 
- hantera skyndsamt, helst inom några dagar 
- kontakta stödfunktioner (SAS, MAS, registrator/kanslienhet) vid frågor 
- allt som är upprättat i verksamhetssystemet för brukaren tillhör journalen (inklusive 
avvikelser men med undantag för daganteckningar inom funktionsstöd) 
- kontakta registrator/kansli om information finns i centralt pappersarkiv, kontakt VOF 
IT om uppgifter finns i ett äldre IT-system 
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Ordförklaring  

Handling -  
• Bärare av information. Det kan vara ett brev, en utredning, en patientjournal, en bild 
anteckning efter telefonsamtal, SMS eller e-postmeddelande m.m.  
 
Allmän handling -  
• Alla typer av handlingar som förvaras, inkommer eller upprättas hos en myndighet. Det 
finns undantag. Exempelvis arbetsmaterial, privata handlingar och minnesanteckningar.  
 
Offentlig handling -  
• Alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL.  
 
Sekretesshandling -  
• Handling som i sin helhet har markerats med sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL. Exempel är en brukares personakt som är en allmän handling som är 
sekretesskyddad. 

Hur handlingar ska lämnas ut 

Ska en handling lämnas ut ska uppgifterna lämnas ut som en kopia, avskrift eller genom att 
den sökande får läsa journal/handling på plats. Den sökande ska erbjudas hjälp vid läsningen. 
Den som lämnar ut journal/handling ska förvissa sig om att det är rätt mottagare som tar emot 
handlingarna. Kopior skickas till folkbokföringsadressen med normal postgång eller lämnas 
direkt till den sökande.  

Menprövning 

Hur snabbt ska en menprövning göras? 
En begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt. Utlämnade av journal och andra delar av 
personakt bör kunna hanteras inom några dagar. Det kan förstås behövas ännu längre tid om 
begäran avser omfattande material. Om utlämnandet dröjer mer än ett par dagar ska besked 
lämnas till den sökande. Den sökande bör precisera vilken eller vilka handlingar som hen 
begär ut så att den person som fått in begäran kan identifiera handlingen/handlingarna och 
säkerställa att rätt funktion gör prövning om utlämnande.  
 

När ska en menprövning göras? 
Om en handling begärs ut ska en bedömning göras om handlingen är skyddad av sekretess, 
personakter är alltid skyddade av sekretess. Är handlingen belagd med sekretess enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen ska alltid en noggrann menprövning göras innan handling 
lämnas ut. Beslut om att inte lämna ut en eller delar av en handling fattas av utsedd 
tjänsteman enligt delegeringsordningen, exempelvis områdeschef eller biståndschef. 
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Prövning av menprövning  
Utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskilde personens egen upplevelse. Vid en 
prövning av om uppgifterna ska lämnas ut måste den person som handlägger utlämnandet 
sätta sig in i den enskildes situation och försöka förstå hur hen skulle uppleva det om 
uppgifterna om hen förs vidare till en eller flera andra personer eller myndigheter. Om det inte 
kan uteslutas att den enskilde skulle tycka att det var obehagligt om andra fick kännedom om 
uppgifter som berör hens situation kan uppgifterna som regel inte lämnas ut. För mer 
information om menprövning se specifika rubriker i denna riktlinje se även riktlinje för 
samtycke och checklista vid menprövning. 

Utlämnande av sekretesshandling till den handlingen berör  

Den enskilde har rätt att få ta del av handlingar som berör hen men då handlingarna, 
exempelvis personakten, kan innehålla information om tredje person som kan lida men ska en 
menprövning göras även då den enskilde gör en begäran om utlämnande.  

Förekommer sekretessbelagda uppgifter om annan persons i handlingen måste denne persons 
samtycke inhämtas för att lämna ut uppgifterna.  
Om inte samtycke ges ska uppgifterna maskeras innan handlingen lämnas ut. Finns inga 
hinder för utlämnande av handlingarna gäller att den enskilde skyndsamt ska få ta del av 
handlingarna.   
I den enskildes journal ska den som lämnar ut kopia på journal/handling dokumentera att:  
• en prövning gjorts enligt ovanstående  
• en kopia är utlämnad till den enskilde  
• vem som lämnat ut kopian  
• hur kopian lämnats ut.  

Utlämnande av sekretesshandling till annan än den 
handlingen berör  

Om annan person än den handlingen berör begär utlämnande av handling ska samtycke 
inhämtas från den enskilde. Om den enskilde lämnar samtycke ska handlingen i regel lämnas 
ut men den som handlägger utlämnande ska göra en prövning av handlingen (kontrollera om 
uppgifter om tredje person finns med). Om den enskilde motsätter sig utlämnande lämnas 
handlingen inte ut. Om den enskilde inte har förmåga att lämna sitt samtycke ska 
menprövning göras av om delar/hela handlingen ska lämnas ut. 
 
Om inga sekretesskäl talar emot ett utlämnande kan t.ex. närstående få ut journalhandlingar.  
 
Om utlämnandet gäller den enskildes journal ska den som lämnar ut kopia på journal/handling 
i journalen dokumentera:  
• att en prövning gjorts enligt ovanstående  
• att en kopia är utlämnad och till vem 
• vem som lämnat ut kopian  
• hur kopian lämnats ut.  
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Vad ska sekretessbeläggas, maskas? 

Vilka uppgifter ska inte maskeras? 
Så länge det inte finns uttalad hotbild riktat mot personalen så ska inte personalens namn 
maskeras. De har gjort anteckningen i sin yrkesroll och ska kunna stå för informationen.  

Vilka uppgifter ska maskeras? 
Om det förekommer namn och information om tredje person är det något som kan behöva 
maskeras. Tredje person är någon som inte är involverad i ärendet, exempelvis en anhörig, 
volontär eller liknande. För att uppgifter ska maskeras ska de vara skyddade av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det finns ingenting som ”alltid” ska 
sekretessmarkeras – det är en individuell bedömning från fall till fall. 

Hur ska uppgifter maskeras? 
Om uppgifter i en handling bedöms vara sekretessbelagda, exempelvis uppgifter i den 
enskildes journal, kan delar av handlingen lämnas ut ändå genom att de sekretessbelagda 
uppgifterna maskeras. Detta görs genom att en kopia görs, uppgifterna maskeras med tipp-ex 
eller korrigeringstejp och en ny kopia görs, eftersom korrigeringen kan skrapas av. Är 
handlingen digital kan texten kopieras in i ett worddokument och sekretessbelagda uppgifter 
tas bort och markeras med ordet ”sekretess” innan dokumentet görs om till en PDF-fil. 

Vid bedömning om att handling/del av handling inte ska 
lämnas ut 

Den sökande ska informeras om rätt till avslagsbeslut. 

När handling eller del av handling inte lämnas ut på grund av: 
• Handlingen inte är allmän  
• Handlingen omfattas av sekretess (hela eller delar)  
• Handlingen inte existerar  
• Begäran om att få handlingen digitalt utlämnad har nekats  
• Handlingen lämnas ut med förbehåll  
• Enskilds begäran att själv få använda tjänstemannens terminaler för att söka efter allmänna 
handlingar har nekats 
 

Tillvägagångssätt vid beslut om avslag 

Enligt vård- och omsorgsförvaltningens delegeringsordning, som finns på Intranätet, framgår 
vilka funktioner som har delegation på att lämna ut ett beslut om avslag vid bedömning om 
sekretesskyddade uppgifter i efterfrågad handling. Exempel på funktioner är biståndschef och 
verksamhetschef. 
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Avslag på utlämnade – hela handlingen 
Om hela den efterfrågade handlingen, efter menprövning (bedömning av utlämnande av 
sekretesskyddade uppgifter) bedömts innehålla sekretesskyddade uppgifter ska funktion med 
delegation göra följande: 

 Använd mallen ”beslut om utlämnande av allmän handling”, som ligger som ett 
stödjande dokument till riktlinjen, i Canea 

 Följ mallen som innehåller rubriker, förslag på lagtext, besvärshänvisning  
 Innan ”beslut om utlämnande av allmän handling” skickas till den person som begärt 

ut handlingen – mejla vardomsorg@molndal.se för att be om ett diarienummer. Skriv 
in diarienummer och dagens datum överst i mallen.  

 Skicka ”beslut om utlämnande av allmän handling” till den person som begärt ut 
handlingen. I första hand via mejl, i andra hand brevledes 

 Skicka ”beslut om utlämnande av allmän handling”, till kansliet för diarieföring via 
mejl vardomsorg@molndal.se  

 

Utlämnade av delar av handling samt delavslag 
Om delar av den efterfrågade handlingen, efter menprövning (bedömning av utlämnande av 
sekretesskyddade uppgifter) bedömts innehålla vissa sekretesskyddade uppgifter ska funktion 
med delegation göra följande: 

 Sekretessmarkera de delar av handlingen som inte ska lämnas ut. Se tillvägagångssätt 
under rubrik ”hur ska uppgifterna maskeras”. 

 Vid de maskerade uppgifterna, skriv hänvisning till lag som styrker sekretessen, läs 
förslag på laghänvisning i vård- och omsorgsförvaltningens mall ”beslut om 
utlämnande av allmän handling” som ligger som ett stödjande dokument till riktlinjen, 
i Canea. Skriv även information om att ”beslut om utlämnande av allmän handling” 
kan lämnas vid begäran. 

 Mejla sekretessmarkerad handling till person som begärt ut den.  Om det finns 
uppgifter som är sekretessbelagda men som efter menprövning kan lämnas ut till 
personen får det inte mejlas, skicka per post. 

 Önskar personen sedan att få ett beslut, följ instruktion vid rubrik ”avslag på 
utlämnande – hela handlingen” 

 

Sekretess och anhörigas ställning  

Anhöriga till vuxna personer har inte per automatik rätt att få ta del av sekretesskyddade 
uppgifter om t.ex. make, maka, sambo, en förälder eller ett vuxet barn.  
Frågan om någon anhörig ska få ta del av sekretessbelagda uppgifter kan tas upp med den 
enskilde i samband med utredning och beslut om insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, eller 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

mailto:vardomsorg@molndal.se
mailto:vardomsorg@molndal.se
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Frågan kan också tas upp när ett beslut om insatser böjar genomföras. Några exempel på när 
insatser börjar genomföras är när den enskilde flyttar in i ett särskilt boende för äldre eller en 
bostad med särskild service eller när den enskilde får hemtjänst för första gången. Samtycke 
till att anhöriga får ta del av uppgifter kan lämnas både muntligt och skriftligt. Om en brukare 
har nedsatt omdömesförmåga ska menprövning göras. Detta ska dokumenteras i brukarens 
elektroniska journal, se riktlinje för samtycke.  
 
Sekretess och ställföreträdare för vuxna  
En god man eller förvaltare har ingen ”automatisk” rätt att få ta del av sekretesskyddade 
uppgifter om sin huvudman. Det beror på att det inte finns några särskilda sekretessbrytande 
bestämmelser i OSL som möjliggör ett utlämnande av sådana uppgifter till god man eller 
förvaltare. När det gäller vuxna som har god man eller förvaltare måste nämnden eller den 
enskilde utföraren därför göra en prövning av om den gode mannen eller förvaltaren ska få ta 
del av uppgifter som omfattas av sekretess respektive tystnadsplikt.  
 
Om uppdraget omfattar att sörja för person finns i förarbeten stöd för att god man eller 
förvaltare skulle ha rätt att få ta del av sekretesskyddade uppgifter som behövs för att han eller 
hon ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Kammarrätten i Stockholm kom i en dom fram till att 
dokumentation från ett servicehus rörande en demenssjuk kvinna kunde lämnas ut till 
kvinnans gode man. Enligt kammarrätten hade den gode mannen ett berättigat intresse att få 
ta del av uppgifter som behövdes för att han skulle kunna fullgöra sitt uppdrag. De begärda 
uppgifterna hade betydelse för ett överklagande av en dom rörande stöd till kvinnan och 
uppgifterna kunde enligt kammarrätten lämnas ut utan att kvinnan eller någon henne 
närstående led men.  

Sekretess och anhörigas ställning gentemot underårig  

OSL 12 kap 3§ Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde inte fyllt 18, även i 
förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till 
vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap 11§ föräldrabalken har rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, om inte 
• det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren  
• det annars anges i denna lag.  
 
Vårdnadshavaren har rätt till insyn i sekretesskyddat material när vårdnadshavaren har rätt 
och skyldighet, enligt föräldrabalken, att bestämma i frågor som rör den underåriges 
personliga angelägenheter. Vårdnadshavarens rätt/skyldighet att bestämma avgörs efter 
barnets ålder och mognad samt efter vad saken gäller. Exempelvis har föräldrar till små barn 
rätt att få reda på det mesta medan det blir mer begränsat för tonårsföräldrar.  
 
För barn över 15 år bör samråd ske med barnet innan uppgifter lämnas till vårdnadshavare om 
inte omständigheterna (t ex psykiskt funktionshinder) föranleder en annan bedömning. Även 
om vårdnadshavaren enligt huvudregeln har rätt att ta del av uppgifter om barnet råder 
sekretess om barnet skulle lida men av att uppgiften avslöjas för vårdnadshavaren.  
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Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar vårdnadshavaren ensam 
eller tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige, dvs kan 
samtycka till att uppgiften lämnas ut. Förälder som inte är vårdnadshavare har som 
huvudregel inte rätt att ta del av uppgifter om barnet.  

Utlämnande av sekretesshandling till annan 
vårdgivare/myndighet  

I de fall en annan myndighet begär ut uppgifter måste den enskilde som berörs av akten lämna 
sitt samtycke om inte annat föreskrivs i OSL 25 kap. 11-14 §§ eller 26 kap. 9-10 §§. Den 
enskildes samtycke ska noteras i journalen av ansvarig tjänsteman. När kopior skrivs ut från 
verksamhetssystemet till vårdgivare eller myndigheter utanför den egna kommunen ska det 
framgå i journalen:  
• vem som fått kopian  
• när den lämnades ut  
• från vilken del av journalen/akten utskriften är gjord.  
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utövar tillsyn över bland annat socialtjänsten. 
Tillsynen kan ske både som verksamhetstillsyn och som individtillsyn. Bestämmelserna ger 
IVO möjlighet att granska hur ärendehandläggning och faktiskt utförande av olika insatser har 
gått till. Den som står under tillsyn är skyldig att på begäran lämna över handlingar och annat 
material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som 
inspektionen behöver för sin tillsyn, 13 kap. 5 § socialtjänstlagen, SoL.  

Utlämning av sekretesshandling inom hälso- och sjukvård  

Utlämning av sekretesshandling inom hälso- och sjukvård regleras enligt 5 kap. 2 § och 8 kap. 
2 § Patientdatalagen. En journalhandling inom hälso- och sjukvård ska på begäran av 
patienten lämnas ut snarast möjligt. Patienten äger sin journal och har rätt att själv ta del av 
innehållet. Vid risk att tredje part blir drabbad om sekretessbelagda uppgifter om dem lämnas 
ut ska dessa delar maskeras innan utlämnande av journalhandling.  
 
Legitimerad personal får lämna ut uppgifter från patientjournal, med patientens samtycke, till 
annan vårdgivare, försäkringsbolag eller närstående och ska då försäkra sig om att endast rätt 
mottagare tar emot uppgifterna. Anteckning förs i journal om samtycket:  
• om vilken uppgift som lämnas ut  
• till vem uppgiften lämnas ut.  
 
Uppgifter kan också lämnas ut om det finns en bestämmelse om undantag från sekretessen 
eller om sekretessbrytande bestämmelse tillämpas. Patienten skall inte lida men, vilket främst 
innebär, allt som kan kränka den enskildes integritet eller på annat sätt skada patienten. Inte 
heller tredje part ska lida men av utlämnandet.  
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Patientens rätt till sekretess och integritetsskydd gäller även efter döden, ”menprövning” 
utförs enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att man utifrån den avlidne 
patientens synvinkel gör en bedömning, dels av hur patienten skulle ställt sig i frågan om 
utlämnande och dels om ett utlämnande kan tänkas skada den avlidnes minne. I en del fall kan 
det även bli fråga om medgivande/samtycke från andra anhöriga, till exempel syskon. 
Observera att det inte är en självklarhet att en nära släkting har rätt att få ut journalen.  
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