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Inhämtande och delande av journaluppgifter 

inför samråd vid barnahus  

 

 

Bakgrund och lagstöd 

Enligt 14 kap 1§ SoL tredje stycket stadgas att bl. a myndigheter vars 

verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att lämna 

socialnämnden uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av 

barns behov av stöd och skydd. 

Denna uppgiftsskyldighet gäller även för de som är verksamma inom 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som 

barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och 

sjukvården eller inom socialtjänstens område. 

Vårdsekretessen gäller enligt 25 kap. 1§ offentlighets- och 

sekretesslag, OSL. Denna får brytas mot polis och åklagare i vissa 

fall. Vid misstanke om brott är huvudregeln att vårdsekretess gäller 

även mot polis om inte patienten lämnat ett giltigt samtycke till att 

uppgifterna lämnas ut. Av 10 kap 23 § OSL framgår att för att kunna 

bryta vårdsekretessen utan patientens samtycke mot polisen gäller 

att polis- åklagarmyndighet ska utreda misstanke om antingen 

 brott som ger minst ett års fängelse 

 försök till brott som ger minst två års fängelse 

 försök till brott som ger minst ett år fängelse om gärningen 

inneburit försök till överföring av allmänfarlig sjukdom (enligt 

smittskyddslagen) 
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Vid misstanke om vissa brott begångna mot unga under 18 år finns 

större möjligheter att bryta vårdsekretessen mot polisen se 10 kap  

21 § OSL. Det gäller misstanke om  

 Brott som avses i 3 kap Brottsbalken (brott mot liv och hälsa)  

 Brott som avses i 4 kap Brottsbalken (brott mot frihet och frid) 

 Brott som avses i 6 kap Brottsbalken (sexualbrott) 

 Brott mot lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor 

Vårdsekretessen kan även brytas i förhållande till polis- och 

åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott gällande 

överlåtelse eller anskaffning till minderåriga av narkotika, 

dopningsmedel och icke ringa fall av olovlig försäljning eller 

anskaffande av alkoholdrycker. Det anges i 10 kap 22 § OSL. 

 

Rutin inhämtande av vårddokumentation i samband med samråd 

Samordnare för Barnahus rekommenderar socialtjänsten att i 

samband med samråd inhämta journaler från Barn- och ungdoms- 

medicin avseende vilka vårdkontakter barnet haft och vad dessa 

avsett. Uppgifterna är av betydelse för utredningen av barnets behov 

av stöd och skydd. Detta regleras enligt 14 kap 1 § SoL. 

När socialtjänsten har inlett en utredning och beslutat att polisanmäla 

ett misstänkt brott mot ett barn, faxas en skriftig begäran om 

uppgifter enligt 14 kap 1§ tredje stycket från socialtjänsten till Barn- 

och ungdomsmedicinska mottagningens reception på Falu Lasarett 

fax nr 023-49 07 41. Begäran ska innehålla namn och 

personnummer på vilket barn det gäller, aktuellt samrådsdatum och 

vilket samrådsärende det gäller 1, 2, 3 osv.  

Administratör tar ut journalerna i aktuellt ärende och ger dem sedan 

avidentifierat till den barnläkare som kommer till samrådet. 

Barnläkaren överlämnar muntligen och för hen anonymt, relevanta 

uppgifter som kan vara av vikt i den fortsatta utredningen hos 

socialtjänsten.  

Avseende polis/åklagares möjlighet att ta del av uppgifter från 

sjukvården, som är av vikt för brottsutredningen, finns inga hinder 

efter att förundersökning har inletts avseende brott enligt 3, 4, 6 kap 

Brottsbalken eller brott mot lagen om förbud mot könsstympning. 

Gentemot övriga samverkansparter sker ärendedragning alltid 

anonymt vid samråd på Barnahus.    

 


