
U-CARE: Offentlighet och sekretess 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller oss som är anställda i U-CARE. Enligt 24 kap 8 § 

offentlighets- och sekretesslagen och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen gäller sekretess för 

enskildas personliga förhållanden i medicinska studier. Enligt 25 kap 1 § gäller sekretess inom hälso- 

och sjukvården och annan medicinsk verksamhet 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. 

Som medarbetare i U-CARE kan det hända att du får ta del av eller har tillgång till känsliga uppgifter 

om personer som deltar i studier och U-CARE Vård. Deltagare vars uppgifter vi tar del av i tjänsten, 

ska alltid kunna lita på att uppgifter om deras personliga förhållanden inte lämnas ut till obehöriga. 

Därför har vi tystnadsplikt. 

Tystnadplikten gäller även när du avslutat din anställning. Utgångspunkten är att allt det du som 

anställd får veta om en enskild person har du också tystnadsplikt om. Det som är skyddat är uppgifter 

om hälsotillstånd och personliga förhållanden. Om du i ditt jobb tar del av uppgifter om en person får 

du inte diskutera dessa med dina kollegor om det inte behövs för att lösa uppgiften som du arbetar 

med. Många arbetsuppgifter går att sköta med avidentifierade uppgifter, detta ska alltid göras när 

det är möjligt, t.ex. vid dataanalys och utveckling av U-CARE-portalen.  

Närmare information om vad som gäller för U-CARE Vård finns i handboken U-CARE Vård Handbok 

för personal, s. 8-10. 

Det finns situationer när vi trots sekretess måste lämna ut sekretessbelagda uppgifter, t.ex. om dessa 

begärs ut av myndigheter såsom t.ex. Socialstyrelsen eller Polisen.  

Om du är osäker på hur du ska agera i en viss situation kontakta Verksamhetschef för U-CARE Vård 

om ärendet är vårdrelaterat alternativt Forskningskoordinator om ärendet är forskningsrelaterat 

eller handlar om U-CARE-portalen.  
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