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Namn 
 
 
Personnummer 
 
 
Arbetsgivare 
 
Härmed försäkrar jag, att jag ej skall obehörigen yppa vad jag erfarit 
rörande enskilds personliga förhållanden vare sig under denna tid då jag 
är verksam inom samhällets socialtjänst eller därefter, då jag upphört 
med sådan verksamhet. 
 
Vidare förbinder jag mig att förvara alla handlingar i förekommande mål 
och ärenden inom samhällets socialtjänst så att de inte är tillgängliga för 
obehöriga. 
 
Jag är medveten om att brott mot tystnadsplikt, vårdslös förvaring av 
handlingar rörande samhällets socialtjänst och obehörigt utlämnande av 
handlingar kan medföra åtal och straffpåföljd. 
 
Datum:  
 
 
 
 
Namnteckning 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 
26 kap 1 § första stycket  
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon honom närstående lider men. För uppgift i en 
allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
25 kap 1 § första stycket  
Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården 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 
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denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i 
högst sjuttio år. 
 
25 kap 2 § - sammanhållen journalföring 
Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses 
i 1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som gjorts 
tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om 
sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355), om 
förutsättningar enligt 6 kap. 3 eller 4 § samma lag för att myndigheten 
ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda. Om sådana förutsättningar 
som anges i första stycket är uppfyllda eller myndigheten har behandlat 
uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det 
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. 
 
Loggningsrutiner 
Kontroll sker regelbundet enligt loggningsrutiner (SN § 74 080515)  
 
20 kap 3 § Brottsbalken 
Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller 
annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har 
meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han 
olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt 
belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i 
högst ett år. 
 
Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, 
dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar. Lag 
(1980:102). 
 
_____ 
 

 


