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1.9 Juridik 
Patientuppgifter 
Alla personliga uppgifter om patienten är sekretessbelagda gentemot utomstående. Sådana uppgifter 
får bara lämnas ut av läkare om: 

 patienten samtycker och läkaren är övertygad om att det inte är till skada eller obehag för 
patienten (till exempel för att lämna allmän information till närstående) 

 annan vårdinstans behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete (till exempel för att 
lämna uppgifter till akutmottagningen eller begära polishjälp för handräckning av en aggressiv 
patient) 

Uppgiftsskyldighet finns till polisen, på deras begäran om: 
 det gäller brott som har ett minimistraff om ett års fängelse (till exempel mord, dråp, våldtäkt, 

narkotikabrott) 
 det gäller brott mot barn av karaktären misshandel, sexuella övergrepp, bortrövande (oavsett 

straffskalan). Som barn räknas person under 18 år. 

Det finns också en skyldighet att på eget initiativ anmäla till socialtjänsten enligt SoL, om man tror att 
de behöver ingripa för att skydda ett barn. 

Använd materialet ”Barn som far illa” som stöd. Motsvarande kan gälla för äldre enligt Lex Sara. Tag 
vid behov kontakt med RLS för råd. 

Nödvärn får man tillgripa om man själv eller någon annan blir angripen och det finns risk för allvarlig 
skada. Åtgärden får aldrig vara större än vad som behövs för att avvärja angreppet. 

En annan form av nödrätt uppstår när en allvarlig fara hotar människors liv och hälsa eller stora 
ekonomiska intressen. Då får man göra det som behövs för att avvärja faran, även om gärningen 
annars skulle varit belagd med straff (t ex bryta sig in hos någon som man uppfattar är i livsfara). 

Nödåtgärd 
Nödåtgärd är en regional arbetsinstruktion som ligger utanför den enskildes delegeringar eller 
befogenheter och som utförs på grund av omedelbar livsfara för patienten. Behovet av åtgärden 
måste också vara urakut, det vill säga möjlighet till telefonkonsultation föreligger inte och åtgärden får 
inte vara planerad. Avvikelserapport enligt särskild blankett ska omedelbart skrivas efter vidtagen 
nödåtgärd och ansvarig överläkare skall alltid informeras. 


