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Några sekretessbrytande bestämmelser 
Utöver samtycke från den det berör (SekrL 14:4) finns många andra bestämmelser 
som bryter igenom sekretessen. Brott, t ex misshandel och stölder, får polisanmälas. 
Vid oro för att ett barn far illa finns enligt socialtjänstlagens 14 kap 1 § en 
anmälningsplikt för varje anställd i förskolan/skolan till socialtjänsten. Vittnesplikt 
gäller inför domstol. Ett annat viktigt undantag är den s k generalklausulen, (SekrL 
14:4), som innebär att skolan (dock inte skolhälsovården) kan kontakta andra 
myndigheter ”om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde 
framför det intresse som sekretessen skall skydda”. 
  
Lärarstuderande och sekretessen i skolan 
En student som aktivt deltar i arbetet har tystnadsplikt vid verksamhetsförlagd del 
av utbildningen (VFU) och därmed rätt att ta del av de känsliga uppgifter hon/han 
kan behöva om barn och anhöriga. Tystnadsplikten, som f ö gäller hela livet, måste 
särskilt iakttas t ex vid resa till och från skolan, vid samtal i det egna hemmet och vid 
återkomsten till högskolan eller universitetet. När studenten har uppföljning efter VFU 
och delger andra sina erfarenheter, ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan 
peka ut barnet eller dennes nära anhöriga. 
  
Under den första terminen på Konstfacks lärarutbildning får studenten underteckna 
en sekretessförbindelse. Av den framgår att hon/han ska behandla den information 
hon/han tar del av om människors personliga liv och förhållanden som hemligt 
material att avidentifierat användas i utbildningssyfte endast inom den egna gruppen 
studerande och lärare.  
  
Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller fängelse i högst ett år, ofta 
kombinerat med skadestånd. Meddelarfriheten till medierna är starkt inskränkt, vilket 
innebär att ingen kontakt ska tas med tidningar, radio eller TV i känsliga och 
namngivna ärenden som gäller elev eller närstående till denne. 
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