Ursprungstext:
Samtycke enligt Offentlighets- och Sekretesslagen 12 kap 2 §
Jag lämnar härmed mitt medgivande till utlämnande av sekretessbelagda uppgifter enligt 12 kap 2 §
SOL för att utredning skall kunna genomföras i mitt ärende.
Medgivandet gäller
•
•

Inhämtande av personuppgifter och journalkopior inom hälso- och sjukvård, kriminalvård samt
andra kommuner
Kontakt med aktuella yrkesfunktioner inom andra förvaltningar, hälso- och sjukvård, kriminalvård
samt andra kommuner

Synpunkter:
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Här klumpar man ihop kriminalvård sjukvård och så vidare.
Det största problemet som jag och andra upplevt är nog den sekretess som gäller mellan
socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.
Bara för att man godkänner kontakt mellan till exempel arbetsmarknadsförvaltningen och
socialförvaltningen betyder det inte att jag vill att man ska ha kontakt med min före detta
kommun eller kunna gå in o läsa mina papper på kriminalvården för då skulle ingen våga ha med
mig att göra om man inte känner mig först. Nu gör det inget. Men tänk om en nyutexad
socionom får mig och läser mina kriminalvårdspapper...
Jag har hur många förslag och argument som helst för att man inte ska klumpa ihop alla instanser
på ett papper. Alla läkarbesök vill man kanske inte att andra ska ha insikt i. Jag är även osäker på
hur redovisningsplikten är om nån bara går in och letar för att vara nyfiken typ.
Jag förstår att detta med paragraf och lag måste vara med, men kan inte det stå i slutet och kan
de inte stå skrivet på svenska och mer specifikt mellan vilka instanser de gäller?

Det beror mycket på situationen, allt kanske inte behöver vara med när man samtycker om en
specifik sak.
Det känns som om integriteten får sig en genomkörare här, det känns som man blottar sin själ i
allt detta för det är så mycket som visas.
Vad som borde vara på sin plats är att förtydliga varje specifik sak som dem vill ha med, till
exempel yrkesfunktioner, jag tror inte alla riktigt förstår direkt vad de menar med det.
Mer sakligt och grundligt snabbt och enkelt berätta vad det innebär att lämna sitt medgivande
och hur bred sekretessen verkligen är.

Förslag på att räkna upp vilka uppgifter och vilka myndigheter det gäller för att kunna ge
medgivanden som inte gäller generellt:

Medgivandet gäller
Inhämtande av:
o
o
o
o

personuppgifter
journalkopior inom hälso- och sjukvård
kriminalvård
samt handlingar i andra kommuner

Kontakt med:
o
o
o
o

aktuella yrkesbefattningar inom andra förvaltningar
hälso- och sjukvård
kriminalvård
samt andra kommuner

Ytterligare synpunkter, på nytt utkast:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsekventa begrepp samtycke/medgivande/godkännande
”Hämta in” i stället för ”utlämnande”
Koppla det till en specifik utredning/ärende.
Lagtext/paragraf längre ned
”Nödvändiga” personuppgifter
Det ska när som helst kunna återkallas.
Vad innebär det att INTE samtycka?
Hur pratar vi OM en blankett, internt och med våra klienter?
Behövs det en blankett för godkännande att samtala med föräldrar?
Hur kan vi göra det möjligt att göra undantag för att lämna vissa uppgifter? Vi ska bara få/lämna
ut uppgifter som är relevant för ärendet.
Ska det stå ”Har tagit emot information” – vad ska i så fall ingå i informationen?

