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Denna försäkran gäller för VFU-studenter.  
 
Obs, under din VFU-period kan du komma att möta verksamheter som omfattas av olika delar av 
sekretesslagstiftningen. 
 
 
Namn 

 
Personnummer 

 
Information lämnad av  

 
Enhet 

 

 
Härmed intygas att jag har tagit del av offentlighet och sekretesslagen 2009:400 (se bilaga 1) och socialtjänstlagen 
2001:453 (se bilaga 2). 
 
Jag har särskilt uppmärksammats på den sekretess som gäller till skydd för enskilds personliga förhållande vilket 
innebär att jag varken får inom tjänsten eller utom tjänst röja uppgifter om enskild om risk finns för att enskild eller 
närstående lider men om uppgift röjs.   
 
Bryter jag mot dessa lagar kan det leda till åtal för brott mot tystnadsplikten. 

 
Underskrift 

 
Namnförtydligande 

 
Datum 

 
Ort 

 
 
Denna förbindelse skrivs under i två exemplar. Ett exemplar förvaras på respektive enhet. Det andra behåller 
studenten. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
 
 

 
 
Bilaga 1 
23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 
Utbildningsverksamhet m.m. 
 
Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet 
1 §   Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som 
kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866). 
 
Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
2 §   Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, 
psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men. 
Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en 
elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
Sekretessen gäller inte beslut i ärende. 
Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än som avses i första och andra styckena för 
uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det 
av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866) 
 
Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet 
3 §   Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som 
erbjuds i stället för fritidshem för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan särskild elevstödjande 
verksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 
Sekretess gäller i övrigt på det område som anges i första stycket för annan uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866). 
 
Specialpedagogisk stödverksamhet 
4 §   Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Annan utbildningsverksamhet 
5 §   Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1-3 §§ för uppgift som hänför sig till 
psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, 
kurator eller hos studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom 
arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, den särskilda utbildningen för vuxna, utbildningen i 
svenska för invandrare och folkhögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1-3 §§ i annat fall än som avses i första 
stycket och hos Universitets- och högskolerådet i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för 



 
 
  
  
 
 

uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det 
av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:920). 

25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och 
sjukvård, m.m. 
Hälso- och sjukvård m.m. 
 
Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet 
1 §   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 närstående till denne 
lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk 
undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, 
omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar. 
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:459). 
 
Sammanhållen journalföring 
2 §   Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen 
journalföring i patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 § samma lag för att 
myndigheten ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda. 
Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt 
nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. 
Andra stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2014:830). 
 
Omprövning och tillsyn 
3 §   Sekretess gäller i sådan verksamhet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över allmän eller 
enskild hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd och andra 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider men. 
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Patientnämndsverksamhet 
4 §   Sekretess gäller i ärenden hos en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot 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 närstående till denne lider men. 
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2017:377). 
 
Omhändertagande av patientjournal 
5 §   Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård 
för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. 
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Sekretess i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande 
6 §    /Upphör att gälla U:2020-06-01/ Sekretessen enligt 1-5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller 
behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med 
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. 



 
 
  
  
 
 

6 §    /Träder i kraft I:2020-06-01/ Sekretessen enligt 1-5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller 
behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med 
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Detsamma gäller i 
fråga om sekretess enligt 17 a § om uppgiften om hälsotillståndet avser ordinationsorsak i den nationella 
läkemedelslistan enligt lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Lag (2018:1216). 
 
Anmälningar m.m. 
7 §   Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ för uppgift i anmälan eller utsaga 
av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller 
utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon 
närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. 
8 §   Sekretess gäller hos Inspektionen för vård och omsorg för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden i anmälan i ärende om klagomål mot hälso- och sjukvården eller dess personal enligt 7 kap. 
patientsäkerhetslagen (2010:659) samt hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i anmälan i ärende om prövotid, 
återkallelse av legitimation eller annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om 
det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:956). 

 

 

 

Bilaga 2 
Socialtjänstlag (2001:453) 
 
14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 
1 §   Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 
   1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 
   2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 
socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, 
   3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 
   4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och 
unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. 
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna 
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd. 
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag 
(2015:982). 
 
1 a §   Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Lag (2012:776). 
 
1 b §   Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har inletts, inte har inletts 
eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till 
omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Lag (2012:776). 
 
1 c §   Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. 
Lag (2012:776). 
 



 
 
  
  
 
 

2 §   Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska medverka till att 
den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Lag (2010:429). 
3 §   Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska genast rapportera om 
han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett 
missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. 
Rapporteringsskyldigheten fullgörs 
   1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten, 
   2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och 
   3. i övrigt till berörd socialnämnd. Lag (2010:429). 
 
4 §   Den som enligt 3 § ska ta emot rapporter ska informera den som fullgör uppgifter inom respektive verksamhet 
om de skyldigheter som han eller hon har enligt 2 och 3 §§. 
Lag (2010:429). 
 
5 §   Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 3 § ska ta emot rapporter ska informera berörd 
socialnämnd om de rapporter han eller hon har tagit emot. 
Lag (2010:429). 
 
6 §   Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller 
undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:429). 
 
7 §   Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. 
Anmälan ska göras av 
   1. socialnämnden, 
   2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet, eller 
   3. Statens institutionsstyrelses ledning. 
Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörd socialnämnd om anmälan. Lag (2012:944). 
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