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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
3003-11

meddelad i Stockholm den 15 december 2011
KLAGANDE
Söderlundska stiftelsen
Kälkvägen 4 A
589 35 Linköping
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 19 april 2011 i ärende AdmD 54-2011-130,
se bilaga
SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet delvis och förordnar att
överklagandeskriften i kammarrättens mål nr 1115-10 ska lämnas ut utom såvitt
avser uppgifterna i avsnitt 4.1 i handlingen.

YRKANDE M.M.

Söderlundska stiftelsen yrkar att överklagandeskriften ska lämnas ut och anför
bl.a. följande. AA har i ett annat ärende om utlämnande av samma handling
uppgett att han inte har några problem med att uppgifterna offentliggörs. Hans
återkallade samtycke i det ärendet beror på ett missförstånd från hans sida. AA
har på sin blogg upprepade gånger framfört att han avser att publicera sin journal
där. Det finns inte någon anledning att tro att AA eller någon närstående till
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honom skulle lida men om uppgifterna lämnas ut. Vissa av de uppgifter som
sekretessbelagts av kammarrätten torde finnas i den ansökan om resning som
AAhar gett in till Svea hovrätt. Resningsansökningen är offentlig. Uppgifter bör
inte vara sekretessbelagda hos en myndighet om de är offentliga hos en annan.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Uppgifterna i överklagandeskriftens avsnitt 4.1 omfattas av sjukvårdssekretess
enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eftersom AA inte
längre samtycker till att uppgifterna lämnas ut bryts inte sekretessen. Det saknar
betydelse vad han angett som skäl till att samtycket återkallats. Stiftelsen har gett
in en kopia av en resningsansökan som AA lämnat in till Svea hovrätt. Det
förhållandet att stiftelsen har tagit del av resningsansökningen innebär inte att
uppgifter om AAs personliga förhållanden offentliggjorts på ett sådant sätt att
sekretessen upphört att gälla för uppgifterna i kammarrättens handling.
Överklagandet ska således avslås när det gäller dessa uppgifter.

Handlingen har till största delen tidigare lämnats ut. Mot den bakgrunden och med
hänsyn till vad som anges i kammarrättens offentliga dom i målet om särskild
utskrivningsprövning, till vilket den begärda överklagandeskriften hör, bedömer
Högsta förvaltningsdomstolen att sjukvårdssekretessen inte hindrar att handlingen
lämnas ut i övriga delar. Överklagandet ska således delvis bifallas.
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